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  Óìîâíi ïîçíà÷åííÿ:
  

  Ìåæà óðîêó

  Äî òâîãî ñëîâíè÷êà

  Äîìàøíº çàâäàííÿ

  Ïîìiðêóé!

  Çâåðíè óâàãó!



Загадка Діда Мороза
Ñòàëî á³ëî íàâêðóãè – 
ß ðîçòðóøóþ ñí³ãè,
Íàãàíÿþ õîëîäè,
Âîäè ñêîâóþ â ëüîäè, 
Â äðóæá³ ç ä³òüìè ÿ âñ³ìà.
Çäîãàäàëèñü? ß – Ç..à.

1. ×îìó íàâêðóãè ñòàëî á³ëî?
2. Ùî çðîáèëà çèìà? 
3. ßê çèìà äðóæèòü ç ä³òüìè?

ÇÈÌÎÍÜÊÎ, ÑÍIÃÓÐÎÍÜÊÎ!ÇÈÌÎÍÜÊÎ, ÑÍIÃÓÐÎÍÜÊÎ!
ÇÂÓÊÈ I ÁÓÊÂÈ. ÑÊËÀÄ. ÍÀÃÎËÎÑÇÂÓÊÈ I ÁÓÊÂÈ. ÑÊËÀÄ. ÍÀÃÎËÎÑ
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Здрастуй, Зимо!
– Çäðàñòóé, Çèìî, á³ëà ÷à ð³â   íèöå!

Çäðàñòóé, Ñ³÷íþ-ñí³ ãîâ³þ! Çäðàñòóé-
òå, ëþá³ ïòàõè ³ çâ³ ðÿòà! Íå äóæå âàñ 
êðâäèòü Ìîðîçåíêî ñåðäèòèé?

– Åãå, íå êðèâäèòü! – ãóêàþòü 
îáðàæåí³ ïòàøêè. – Òàê ³ í³æêè 
â³äìîðîçèòè íåäîâãî...

Íàâ³òü âåäìåäåâ³, ùî ñïèòü ó 
òåïëîìó áàðëîç³, Ìîðîçåíêî òåæ 
÷àñîì äîøêóëÿº. Ïðîë³çå êð³çü 
øïàðêó ³ ïî÷èíàº á³ãàòè ï³ä êîæóõîì, 
õîëîäèòü êîë³íà, çà ï’ÿòè ùèïëå. 
Ìèøêî ñåðäèòüñÿ, ïðîìîâëÿº êð³çü 
ñîí «ãó-ó-ì-ó-ó...» ³ îáòèðàº ìîêðîãî 
íîñà âîëîõàòîþ ëàïîþ.

Çà Þð³ºì Ñòàðîñòåíêîì

Êðâäèòü – îáðàæàº.

Äîøêóëº – äîñàäæº, âèêëèêàº á³ëü.

Øïðêà – ù³ëíà.

1. ×è äðóæèòü çèìà ç ïòàøêàìè ³ çâ³ðÿòàìè?
2. ×îìó ïòàøêè îáðàæåí³ íà Ìîðîçåíêà?
3. À Ìèøêî ó áàðëîç³ ÷îìó ñåðäèòüñÿ?

Суперечка
Âåäì³äü ñâàðèâñÿ ³ç ñîâîþ:  Ñîâà ñì³ÿëàñü: – Âîëîõàòèé,
Òè  ùîñü íàïëóòàëà, ñîâà!  Íå äèâíî ÷óòè öå ìåí³:
Çàòÿì ñâîºþ ãîëîâîþ –   Òè âîñåíè ÿê ëÿæåø ñïàòè, 
Çèìè â ïðèðîä³ íå áóâà!  Òî âñòàíåø ò³ëüêè íàâåñí³.

Ïåòðî Ðåáðî

Çàòì – çðîçóìé, çàïàì’ÿòàé.

1. ×îìó âåäì³äü ñïåðå÷àâñÿ ç ñîâîþ?

Îïðàöþé ñàìîñòiéíî!



99

Çâóêè ³ áóêâè. Ãîëîñí³ çâóêè

1. Ïåðåïèøè  êàë³ãðàô³÷íî áóêâè, ñëîâà ³ ðå÷åííÿ.

• Âèìîâ çâóêè â ï³äêðåñëåíèõ ñëîâàõ. ßê³ ç íèõ ãî ëîñ í³, à 
ÿê³ – ïðèãîëîñí³? 

• ßêà áóêâà íå ïîçíà÷àº çâóêà?

2. Ñïèøè îñòàííº ðå÷åííÿ â³ðøà Ïåòðà Ðåáðà «Ñóïåðå÷êà».
Ïîì³ðêóé, ÿê³ çâóêè ïîçíà÷àº ë³òåðà ß ó âèä³ëåíèõ ñëîâàõ.

Звуки ми чуємо і вимовляємо. На письмі звуки 
позначаються буквами. Букви ми бачимо, читаємо, 
пишемо. Голосних звуків в українській мові шість. Вони 
позначаються десятьма буквами: 

 Голосні звуки 
 Букви, що їх
 позначають  

3. Çíàéäè ó â³ðø³ «Ñóïåðå÷êà» ñëîâà ç ë³òåðàìè ÿ, þ, º. ßê³
çâóêè âîíè ïîçíà÷àþòü?

4. ßêèìè çâóêàìè ³ áóêâàìè â³äð³çíÿþòüñÿ ñëîâà?

Á³ëà – á³ëÿ, ëèñ – ë³ñ, êàð – êðÿ.
• ßêèì ñëîâàì â³äïîâ³äàº çâóêîâà ìîäåëü       ?

5. Ïðî÷èòàé òåêñò. Äîáåðè äî íüîãî çàãîëîâîê.

Á³ëîþ ñêàòåðòèíîþ âêðèëàñÿ çåìëÿ é ñïî÷èâàº. Âàæê³ á³ë³
øàïêè  íàä³â ë³ñ ³ ïðèòèõ. Íà ñí³ãó âèäíî çâ³ðèí³ ³ ïòàøèí³ 
ñë³äè.

• Ñïèøè ïåðøå ðå÷åííÿ. Ó âèä³ëåíèõ ñëîâàõ ï³ä  ê ðåñ      ëè áóêâè, 
ùî ïîçíà÷àþòü ãîëîñí³ çâóêè.

• Íàçâè ñëîâà, â ÿêèõ çâóê³â á³ëüøå, í³æ áóêâ.

а          о         у         е          и         і 

а я у ю е є и іо ї
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Казка про Січень
Æèâ ñîá³ òà áóâ ÷îëîâ³ê, à çâàëè òîãî ÷îëîâ³êà Ð³ê. Ìàâ â³í 

äâàíàäöÿòü ñèí³â, ñëàâíèõ ìîëîäö³â-ì³ñÿö³â. ×àñó âîíè äàðì
íå ìàðíóâëè – âñå ïðî çåìëþ-ìàò³íêó äáàëè.

Îòîæ ò³ëüêè îñ³íü áàãðíà æîâòîþ õóñòêîþ ïîìàõàº, ïåð-
øèé ñèí Ñ³÷åíü ïîâëåíüêè ñð³áí³ ÷îáîòè âçóâàº, äî ðîáîòè 
ïðèñòóïàº. ßê ãóêíå-çàãóêàº:

– Ãåé âè, ëóêè, ïîëÿ øèðîê³, òîïë³, áåðåçè, äóáè âèñîê³ 
³ ð³êè ÷èñò³, ñð³áëèñò³! ×è ìåíå â öþ ãîäèíó çàïðîøóºòå íà 
ãîñòíó?

– Ïðîñèìî! – óñ³ çàãóêàëè, áî Ñ³÷íÿ äàâíî æäàëè-âèãëÿäàëè.
Âèéøîâ òîä³ Ñ³÷åíü íà ïîëå, ðîçãîðíóâ ñâî¿ äîâã³ ïîëè òà 

é âèïóñòèâ ñâî¿õ ñí³ãîâèöü-ïóõîâèöü íà âîëþ. Íåõàé ïîãó-
ëÿþòü, íåõàé ïîêðóæëÿþòü ïî ïîëþ.

² ïî÷àëè ñí³ãîâèö³ ³ äåíü ³ í³÷ ïî ïîëþ êðóæëÿòè. Êðóæëÿ-
ëè, àæ ïîêè íå ïîá³ë³ëè ³ ëóêè, ³ ïîëå.

Âèéøîâ Ñ³÷åíü òîä³ íà äîëèíó, ðîçâ’ÿçàâ ñð³áíó òîðáèíó:
– Éäè, Ìîðîçå, ïîãóëÿé, ïåðåâ³äàé ð³÷êó, ãàé.
Ñ³÷åíü ³ Â³òðà â³äâ’ÿçàâ. Õàé òåæ ïîãóëÿº ïî ïîëþ. Â³òåð 

ñòîãíå, â³º, à Ñ³÷åíü ðàä³º. Òà òàê ñ³÷å, òà òàê ïå÷å õîëîäîì! 
Òîìó éîãî, ãîëóá÷èêà, ³ íàçâàëè Ñ³÷íåì.

×àñó äàðìà íå ìàðíóâòè – áåçðåçóëüòòíî íå 
ãÿòè ÷àñ.

Äáòè – òóðáóâòèñü, ï³êëóâòèñü.

1. ×îìó Ñ³÷åíü Ñ³÷íåì íàçâàëè?
2. ßê íàçèâàþòüñÿ ³íø³ çèìîâ³ ì³ñÿö³?
3. Ùî çðîáèâ Ñ³÷åíü ó ïîë³? À â äîëèí³?

Загадка Діда Мороза
Â íåá³ õìàðà ïðîë³òàëà, 
Á³ëèé ïóõ ïîðîçñèïàëà...
Â³í íà çåìëþ ì³öíî ë³ã,
Íàçèâàþòü éîãî ...

Îïðàöþé ñàìîñòiéíî!
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Ñêëàä. Ïåðåíîñ ñë³â ³ç ðÿäêà â ðÿäîê

1. Ïðî÷èòàé. Iç ñêëàäiâ óòâîðè ñëîâà. Çàïèøè.

• Âèìîâ ïî ñêëàäàõ êîæíå ñëîâî. Ñê³ëüêè ó ñëîâ³ ñêëàä³â ³ 
ñê³ëüêè ãîëîñíèõ çâóê³â?

У слові стільки складів, скільки голосних звуків.

2. Ó âèä³ëåíîìó ðå÷åíí³ êàçêè çíàéäè ñïî÷àòêó îäíîñêëà-
äîâ³ ñëîâà, ïîò³ì äâîñêëàäîâ³ ³ òðèñêëàäîâ³.

• ßê ïåðåíîñèòè ñëîâà ³ç ðÿäêà â ðÿäîê?

Слова із рядка в рядок переносяться по складах: 
по-ле, рі-чка, гре-чка.
Склад із однієї літери не залишається у поперед ньому 

рядку і не переноситься в наступний рядок:
Олен-ка, Ма-рія, Юр-ко.

3. Ïðî÷èòàé âèðàçíî ðÿäêè ç â³ðøà Ðîìàíà Çàâàäîâè÷à.

Äîâêîëà íàøî¿  õàòèíêè
Ëåæèòü ãëèáîêèé ñí³ã.

• Âèä³ëåí³ ñëîâà ïîä³ëè äëÿ ïåðåíîñó.

4. Ó äðóãîìó àáçàö³ êàçêè çíàéäè ñëîâà, ÿê³ íå ìîæíà ïå-
ðåíîñèòè. ×îìó?

5. Ñïèøè çàãàäêó Ä³äà Ìîðîçà. Äîïèøè â³äãàäêó. Âèä³ëåí³ 
ëîâà ïîä³ëè äëÿ ïåðåíîñó. Íàçâè ãîëîñí³ çâóêè ó ñëîâ³ 
çåìëþ.



102

Сніг іде 
Ïîäóëè õîëîäí³ â³òðè, ³ çèìà çàãóëà â òðóáó:
– ß ³äó! ß áðåäó!
Çåìëÿ ñòàëà òâåðäîþ, ÿê êàì³íü. 

Êàëþæ³ çàìåðçëè. Ñîíå÷êî ñâ³òèëî, àëå 
âæå íå ãð³ëî.

Òàíÿ ñèä³ëà äîìà. Ïðèéøëà áàáóñÿ â³ä 
êîëîäÿçÿ ³ ñêàçàëà:

– Îò ³ ñí³æîê ï³øîâ!
Òàíÿ ñõîïèëà õóñòêó ³ âèá³ãëà íà ïîä-

â³ð’ÿ.
Ñí³æèíêè ëåò³ëè, êðóæëÿëè ³ ïàäàëè íà

çåìëþ, íà äàõè, íà äåðåâà. Òàíÿ ñòàëà 
ðîçãëÿäàòè ñí³æèíêè íà äîëîí³. Êîëè 
ñí³æèíêè ëåòÿòü, âîíè – ÿê ïóõ. 
Ïðèäèâèøñÿ áëèæ÷å – ÿê ç³ðî÷êè.

Òàíÿ íå âñòèãëà ¿õ ðîçäèâèòèñÿ –
ñí³æèíêè ðîçòàíóëè íà òåïë³é äîëîí³.

Çà Ëþáîâ’þ Âîðîíêîâîþ

1. Ùî çì³íèëîñÿ â ïðèðîä³ ç ïðèõîäîì çèìè?
2. Ùî ðîáèëè ñí³æèíêè?
3. Íà ùî âîíè ñõîæ³?
4. ×îìó ñí³æèíêè ðîçòàíóëè?

Сніжинки
Ìîâ ïóøèíêè,
Ïîðîøèíêè,
Íà ïîêð³âë³,
Íà áóä³âë³
Í³æíî ïàäàþòü ñí³æèíêè.

Ãðèãîð³é ×óïðèíêà
1. Ç ÷èì ïîð³âíþº ïîåò ñí³æèíêè?
2. À ç ÷èì áè âè ¿õ ïîð³âíÿëè?

Îïðàöþé ñàìîñòiéíî!
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Íàãîëîñ. 
Íàãîëîøåí³ ³ íåíàãîëîøåí³ ãîëîñí³ çâóêè

1. Ñïèøè. Íàä ñëîâàìè ïîñòàâ çíàê íàãîëîñó.

• Ï³äêðåñëåí³ ñëîâà ïîä³ëè íà ñêëàäè.
• Ñê³ëüêè ñêëàä³â ³ ñê³ëüêè ãîëîñíèõ çâóê³â ó êîæíîìó ñëîâ³? 

ßê³ ç íèõ íàãîëîøåí³, à ÿê³ íåíàãîëîøåí³?

Наголос у складі падає на голос ний звук. Цей 
голосний називається наголошеним.
Голосний звук, на який не падає наголос, назива-

ється ненаголошеним.

2. Ó âèä³ëåíîìó ðå÷åíí³ ³ç òåêñòó «Ñí³ã ³äå» ï³äêðåñëåí³
ñëîâà ïîä³ëè íà ñêëàäè. Íàçâè íàãîëîøåí³ ñêëàäè ³ ãîëîñí³ 
çâóêè.

3. Ïîäóìàé, ÿêèìè ñëîâàìè ³ç äîâ³äêè ìîæíà îïèñàòè
ñí³æèíêè.

Ñí³æèíêè (ÿê³?) ... .
Äîâ³äêà: õîëîäí³, ïóõíàñò³, ÷åðâîí³, òåïë³, á³ë³, í³æí³.

• Çàïèøè ä³áðàí³ ñëîâà. Ï³äêðåñëè ó íèõ íàãîëîøåí³ ñêëàäè.

4. Ñïèøè. Ïîñòàâ íàãîëîñ ó ñëîâàõ. Ï³äêðåñëè áóêâè, ùî
ïîçíà÷àþòü íåíàãîëîøåí³ ãîëîñí³ çâóêè.

Çèìà, çèìîíüêà, çèìîâèé.
Âåñíà, âåñíîíüêà, âåñíÿíèé.

5. Ïåðåïèøè â³ðø Ãðèãîð³ÿ ×óïðèíêè «Ñí³æèíêè». Ïîñòàâ
çíàê íàãîëîñó íàä êîæíèì ñëîâîì. Ïîä³ëè äëÿ ïåðåíîñó 
âèä³ëåí³ ñëîâà.
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Зимонька
Â á³ëèõ âàëÿíêàõ, â á³ë³ì êîæóñ³
Õîäèòü çèìîíüêà â ïîë³ ³ â ëóç³. 
Íîñèòü çèìîíüêà á³ëèé ì³øîê,
Òðóñèòü ç íüîãî íà çåìëþ ñí³æîê,
Òåïëó ïîñò³ëü ãîòóº çåìëèö³:
Êâ³òàì, òðàâàì, îçèì³é ïøåíèö³. 
Íå çàìåðçíóòü ï³ä ñí³ãîì âîíè –
Áóäóòü ñïàòü äî ñàìî¿ âåñíè.

Ìàð³ÿ Ïîçíàíñüêà

1. ßêèé îäÿã ó çèìîíüêè?
2. Ùî âîíà ðîáèòü? ßê 

ïðî öå ãîâîðèòüñÿ ó 
â³ðø³? Ïðî÷èòàé.

3. Êîãî çèìà ðÿòóº â³ä 
ìîðîçó?

4. Ðîçêàæè, ÿêîþ òè 
ñîá³ óÿâëÿºø
çèìîíüêó.

Загадка Діда Мороза
Ùî çà ïîêðèâàëî –
äîâãå ³ øèðîêå:
âñå íàâêðóã çàñëàëî,
ñê³ëüêè áà÷èòü îêî?

Á³ëî-á³ëî ñòàëî,
âñå áëèùèòü, ³ñêðèòüñÿ.
Ãàðíå ïîêðèâàëî,
òà âåñíè áî¿òüñÿ!

1. Çäîãàäàâñÿ, ùî öå çà ïîêðèâàëî?
2. Îïèøè éîãî.

Îïðàöþé ñàìîñòiéíî!
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Íåíàãîëîøåí³ ãîëîñí³ çâóêè [å], [è].
Ïîçíà÷åííÿ ¿õ íà ïèñüì³

1. Ñïèøè êàë³ãðàô³÷íî áóêâè, ñëîâà, ðå÷åííÿ.

• Âèìîâ ïî ñêëàäàõ ñëîâà çìó ³ çèì. Ó ÿêîìó ç íèõ 
çâóê [è] íàãîëîøåíèé, à â ÿêîìó – íåíàãîëîøåíèé? ×è 
îäíàêîâî âîíè âèìîâëÿþòüñÿ?

• Íàä ñëîâàìè ïåðøîãî ðÿäî÷êà ïîñòàâ íàãîëîñ. Ï³äêðåñëè 
áóêâè, ÿê³ ïîçíà÷àþòü íåíàãîëîøåí³ ãîëîñí³ [å], [è].

2. Ïîð³âíÿé ³ çàïàì’ÿòàé âèìîâó íàãîëîøåíèõ ³ íåíàãîëîøåíèõ 
çâóê³â [å], [è].

  
     ïåíü             ìëèí             ïåíüê             ìëèíê

3. Ïðî÷èòàé ó â³ðø³ «Çèìîíüêà» ï³äêðåñëåí³ ñëîâà. Ïîñòàâ 
íàãîëîñ. Âèìîâëÿé ïðàâèëüíî íåíàãîëîøåí³ ãîëîñí³ [å], [è].

• À ÿê ïðàâèëüíî ïèñàòè ñëîâà ç íåíàãîëîøåíèìè [å] òà [è]?

Щоб дізнатися, як правильно написати слова з 
не на голошеними голосними звуками [е], [и], треба 
дібрати перевірне слово, в якому ці звуки наголошені: 
сес тр, бо сстри, крил, бо крла.

4. Ïðî÷èòàé ñëîâà ïàðàìè. ßêà áóêâà ïðîïóùåíà? ×îìó?

ë...ñòîê – ëèñò  ç...ìëÿ – çìë³
ãð...áîê – ãðèá  ñò...áëî – ñòáëà 

• Ñïèøè, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè.

5. Ñïèøè äðóãèé ñòîâï÷èê çàãàäêè Ä³äà Ìîðîçà. Ï³äêðåñëè 
ñëîâà ç íåíàãîëîøåíèìè [å], [è].

 []                   []               [åè]                      [èå]
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Пернаті гості
Â³òåð ñ³÷å â îáëè÷÷ÿ. Íàìåë çàìåòè ñ³÷íåâîãî ñí³ãó. 

Âàæêóâàòî ñòàëî æèòè ïòàøêàì, ùî çèìóþòü ó íàñ. Àëå âîíè
íå äóæå æóðÿòüñÿ. Îñü âåñåëî ïðîëåò³ëà çãðàéêà æâàâèõ 
êðàñåí³â ùèãëèê³â, ÷èæ³â ³ êîíîïëíîê. Ïîì÷àëè ïîñí³äàòè 
íàñ³ííÿ÷êîì íà ëîïóõàõ, â³ëüõàõ ÷è áåð³çêàõ.

À ÿêå ãàðíå äåðåâöå ãîðîáíè! Í³áè öå ïðèêðàøåíà 
ÿëèíêà. ×óäîâ³, ñïîê³éí³ ÷åðâîíîãðóä³ ñí³ãóð³ îáñïàëè éîãî 
òà ÿã³äêàìè ëàñóþòü. Äî ÷îãî ãàðí³ ïòàøêè! ¯õ íàçèâàþòü 
ï³âí³÷íèìè ïàïóãàìè. Öå íàø³ çèìîâ ãîñò³. Âîíè ïðèëåò³ëè 
ç äàëåêî¿ ï³âíî÷³, ùîá òóò ïåðåáóòè çèìó. Áî òàì âîíà ñóâîðà, 
ëþòà, íàáàãàòî ñòðàøí³øà â³ä íàøî¿. À âæå â ëþòîìó, íà 
ïî÷àòêó áåðåçíÿ ïîòðîõó ïîñóâàòèìóòüñÿ äî ñåáå äîäîìó.

Ìè â ñàäó ïîñòà-
âèëè «¿äàëüí³ äëÿ 
ïòàøîê» ³ ï³äãîäî-
âóºìî ¿õ. Ïðèë³-
òàþòü ïåðíàò³ ãîñò³
ïîëàñóâàòè êîí
ïëåþ, ïðî ñîì, ëüíÿ -
íèì íàñ³ííÿì, ÿãî-
äàìè ãîðîáèíè, êà-
ëè íè, æóðàâëèíè.

Çà Îëåêñàíäðîì Êîïèëåíêîì

Ñ³÷ – ³ç ñèëîþ á’º.
Ïîñóâòèìóòüñÿ  – òóò: â³äë³òàòèìóòü.
Ïîëàñóâòè – ïî¿ñòè ÷îãîñü ñìà÷íåíüêîãî.
Æââèé – ðóõëèâèé, ìîòîðíèé, ïðóäêèé.

1. ßê æèâåòüñÿ ïòàøêàì âçèìêó? ×îìó?
2. ×è äîïîìàãàþòü ëþäè ïòàñòâó ïåðåçèìóâàòè? ßê?   
3. ×èì ïòàøêè æèâëÿòüñÿ âçèìêó?
4. ßê³ ïòàøêè íå â³äë³òàþòü íà çèìó â òåïë³ êðà¿ ?
5. ×îìó ñí³ãóð³â íàçèâàþòü ï³âí³÷íèìè ïàïóãàìè?
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Ïðàâîïèñ íåíàãîëîøåíèõ ãîëîñíèõ [å], [è]

1. Ñïèøè. Ïîÿñíè íàïèñàííÿ ñë³â ç íåíàãîëîøåíèìè [å], [è]. 

2. Ñêëàäè ³ çàïèøè ðå÷åííÿ ³ç ðîçñèïàíèõ ñë³â.

• Çíàéäè ñëîâà ç íåíàãîëîøåíèìè ãîëîñíèìè çâóêàìè [å], 
[è]. ×è äî êîæíîãî ñëîâà ìîæíà ä³áðàòè ïåðåâ³ðíå?

Написання окремих слів з ненаголошеними голосними 
[е], [и] треба запам’ятати: дитна.

3. Ïðî÷èòàé ðÿäêè ç â³ðøà Ëåñ³ Óêðà¿íêè. ßê³ áóêâè ïðîïó-
ùåí³? ßê³ ïåðåâ³ðí³ ñëîâà ìîæíà ä³áðàòè?

Íà ç...ëåíîìó ãîðáî÷êó,
Ó â...øíåâîìó ñàäî÷êó
Ïðèòóëèëàñÿ õàòèíêà,
Ìîâ ìàëåñåíüêà ä...òèíêà.

• Ñïèøè âèä³ëåí³ ñëîâà, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ ë³òåðè.

4. Çàïèøè ñëîâà ³ ïåðåâ³ð ¿õ íàïèñàííÿ çà çðàçêîì.

ñ...ë – ñëà ò...ïëíüêèé – òïëèé
êð...ëî –  ñ...ííüêèé – 

5. Äîáåðè ³ç òåêñòó «Ïåðíàò³ ãîñò³» òðè ñëîâà ç íåíàãîëîøåíèìè 
[å], [è]. Çàïèøè ¿õ. Ï³äêðåñëè áóêâè, ùî ïîçíà÷àþòü 
íåíàãîëîøåí³ ãîëîñí³ çâóêè [å], [è]. 

6. Ïðî÷èòàé òåêñò. Ïðî ùî â íüîìó éäåòüñÿ?

Ó íàøîìó ñ...ë³ ïîáóäóâàëè ò...ïëèöþ. Òàì âèðîùóþòü ðîç-
ñàäó. Ùîäíÿ ÷åðåç ñêëÿíèé äàõ ó ò...ïëèöþ çàãëÿäàº ç...ìîâå 
ñîíöå. Íàäâîð³ õóðòîâèíà, à â ò...ïëèö³ ç...ëåí³þòü îã³ðêè.

• Ñïèøè òåêñò, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ áóêâè.
• Íàçâè óñ³ çâóêè â ñëîâ³ òåïëèöÿ.

áåðåçè, Êîëî, ÷èæ³, ñòðèáàëè.      
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Годівниця
Ìàëåíüêèé Ìàòâ³éêî äî äÿäüêà Ñòåïàíà ïðèá³ã ñîá³ çðàíà.
– Îé, äÿäå÷êó, äÿäüêó, ïðèéøëè ñí³ãîâö³, à â ìåíå íåìà 

ùå ïòàøêàì ãîä³âíèö³! Ãîðîá÷èêè á³äí³, ñèíè÷êà, ñí³ãóð – 
ÿê êîðìó ä³ñòàíóòü ç-ï³ä òèõ êó÷óãóð?!

Ñèíè÷ö³ íàð³æó òîíåíüêî ñàëüöÿ, í³, í³, íå ïîñòàâëþ íà
íå¿ ñ³ëüö. Êîíïëÿíèõ çåðåí ñèïíó ñí³ãóðàì ³ æèòí³õ 
îêðøèí ãîðîá÷èêàì äàì. Çíàéäó êîñòîãðçàì ç âèøåíü 
ê³ñòî÷îê, à ùå é îìåëõàì – ñóõèõ ÿã³äîê.

Ê³ëü÷ñòî¿ ãîðëèö³ òåæ íå çàáóäó – íàñ³ííÿì ¿¿ ï³äãîäî-
âóâàòü áóäó! 

Âåñíîþ ³ âë³òêó ó íàøèõ ñàäàõ êëþâàòèìå ïòàñòâî 
øê³äëèâèõ êîìàõ, â³ä ãóñåí³ çëî¿ âðÿòóº ñàäè – ùîá ã³ëëÿ 
äîäîëó ç³ãíóëè ïëîäè! Âîëîäèìèð Ëó÷óê

Ñ³ëüö – ïàñòêà, ïðèñòðié äëÿ ëîâiííÿ ïòàõiâ.
Îêðøèíà – òå ñàìå, ùî êðèõòà.
Çðíà – çðàíêó.

1. Ùî íåïîêî¿ëî Ìàòâ³éêà?
2. Çíàéäè àáçàö, â ÿêîìó ðîçïîâ³äàºòüñÿ, êîãî ³ ÷èì 

çáèðàâñÿ ï³äãîäîâóâàòè Ìàòâ³éêî.
3. ßê òè ãàäàºø, ÷îìó õëîï÷èê çâåðíóâñÿ äî äÿäüêà Ñòåïàíà?
4. ßê ïòàõè â³ääÿ÷àòü ëþäÿì íàâåñí³?

Щглі
Ùãë³ â êóùàõ ïèùàëè,
Ùîðàíêó ñïîâ³ùàëè:
Â êóùàõ â³òðèùå ñâèùå,
Ãóëÿº ìîðîçèùå.

1. Âèâ÷è ÷èñòîìîâêó íàïàì’ÿòü.

Îïðàöþé ñàìîñòiéíî!



109

Ïðèãîëîñí³ çâóêè. Ïîçíà÷åííÿ ¿õ áóêâàìè

1. Ñïèøè. Ó ñëîâàõ ïåðøîãî ðÿäêà âèìîâ óñ³ çâóêè.
ßê³ ç íèõ ãîëîñí³, à ÿê³ ïðèãîëîñí³?

2. Ïðî÷èòàé ñëîâà ïàðàìè.
ßêèìè çâóêàìè âîíè â³äð³ç íÿ þòüñÿ?

Äóá – çóá, ãîðà – íîðà, ðàê – ìàê, ñîí – ñîì, òèí – ñèí.

• Ñïèøè. Ï³äêðåñëè áóêâè, ùî ïîçíà÷àþòü ð³çí³ çâóêè ó 
ïàðàõ ñë³â.

• Ùå ðàç âèìîâ ö³ çâóêè.
×è íàòðàïëÿº ïîâ³òðÿ íà ïåðå øêîäè ï³ä ÷àñ ¿õ âèìîâè?

3. Ó ñëîâàõ ãîðîá÷èêàì ³ îêðóøèí
ïiäêðåñëè ë³òåðè, ùî ïîçíà÷àþòü
ïðèãîëîñí³ çâóêè.

4. Ïðî÷èòàé ðå÷åííÿ. 

Ìàòâ³éêî ÷èòàâ ïðî ñèíè÷îê, øèøêàð³â ³ ùèãëèê³â.
Çà â³êíîì äçâåí³ëà ñèíè÷êà ³ äæåíäæóðèâñÿ ùèãëèê.

Äæåíäæðèòèñÿ – ÷åïóðòèñÿ, ãàðíî âáèðàòèñÿ.

• Âèìîâ çâóêè, ïîçíà÷åí³ âèäiëåíèìè áóêâàìè.
• Ñê³ëüêè çâóê³â ïîçíà÷àº áóêâà ù? À áóêâîñïîëó÷åííÿ äç, äæ?

Запам’ятай!
Літера щ завжди позначає два звуки: [ш], [ч].
Буквосполучення дж, дз позначають звуки [дж], [дз].

5. Ñïèøè ÷èñòîìîâêó «Ùèãë³».
• Ó âèä³ëåíèõ ñëîâàõ ï³äêðåñëè áóêâè, ùî ïîçíà÷àþòü 

ïðèãîëîñí³ çâóêè.

( (
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Не може 
Íàñòàëà çèìà. Âèïàâ ñí³ã. Âèéøîâ óðàíö³ Ñàøêî íà ãîðä 

³ áà÷èòü: íåïîäàëê êàòàþòüñÿ íà ñàí÷àòàõ ç ãîðè õëîï÷èêè 
òà ä³â÷àòêà. Äèâèâñÿ, äèâèâñÿ â³í íà íèõ ³ ðàïòîì çàïëàêàâ.

Ï³ä³éøëà äî íüîãî ìàìà:
– ×îãî òè, Ñàøî?
– ß òàêîæ õî÷ó ïîêàòàòèñÿ, – êð³çü ñëüîçè â³äïîâ³äàº Ñàøêî.
– Òî ÷îìó æ íå éäåø? Ó òåáå æ º ñàí÷àòà.
– Íå ìîæó ÿ ¿õ âçÿòè òóäè, – ñõëïóº Ñàøêî.
– ×îìó?
– Áî ä³òè ïðîñòèìóòü ïîêàòàòèñÿ.

Ìèêîëà Ãåðàñèìåíêî

1. ßê òè ãàäàºø, ÷è âàðòî áóëî ïëàêàòè Ñàøêîâ³? ×îìó?
2. À ÿê áè òè â÷èíèâ íà éîãî ì³ñö³?

Білі мухи
Á³ë³ ìóõè íàëåò³ëè, –
âñå ïîäâ³ð’ÿ ñòàëî á³ëå.
Íå çë³÷òè á³ëèõ ìóõ,
ùî ëåòÿòü, íåíà÷å ïóõ.
– Ãàëþ, Ïåòðèêó, Ê³íäðàòå,
ãîä³, ëåäàð³, âàì ñïàòè! –
² ïîá³ãëè äî ñàí÷àò
Ãàëÿ, Ïåòðèê ³ Ê³íäðàò.
Âñ³ ç ãîðè ëåòÿòü ùîäõó,
ùîá ï³éìàòè á³ëó ìóõó.
À ñàí÷àòà ¿ì óñ³ì
çìàéñòðóâàâ ñòàðèé Ìàêñèì.

Ìàêñèì Ðèëüñüêèé

1. Ùî öå çà ìóõè íàëåò³ëè 
íà ïîäâ³ð’ÿ?

2. Ðîçêàæè, ÿê òè 
ðîçâàæàºøñÿ âçèìêó.

3. Âèâ÷è â³ðø íàïàì’ÿòü.
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[ï][õ][ê][ò] [ø] [ñ] [÷] [ö] [ô]

Äçâ³íê³ ³ ãëóõ³ ïðèãîëîñí³ çâóêè

1. Ñïèøè. Ó ñëîâàõ ïåðøîãî ðÿäêà ï³äêðåñëè áóêâè, ùî 
ïîç íà÷àþòü ïðèãîëîñí³ çâóêè.

• Âèìîâ ïîïàðíî çâóêè: á–ï, ã–õ, ´–ê, ä–ò, æ–ø, ç–ñ.
• ßê³ ç íèõ âèìîâëÿþòüñÿ äçâ³íêî – ç ãîëîñîì ³ øóìîì?

À ÿê³ – ãëóõî – ò³ëüêè ç øóìîì?

2. Ïðî÷èòàé òàáëèöþ äçâ³íêèõ ³ ãëóõèõ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â.

Äçâ³íê³: [â] [ì] [í] [ë] [ð] [é] [á] [ã] [´] [ä] [æ] [ç] [äæ] [äç]  – 

Ãëóõ³:     –   –   –   –   –   –  

• Âèìîâ ñïî÷àòêó äçâ³íê³, à ïîò³ì ãëóõ³ ïðèãîëîñí³ çâóêè.

Дзвінкі приголосні звуки в кінці складу і слова 
вимовляються дзвінко: дуб, дід, віз. 

3. Ñïèøè äâà îñòàíí³ ðÿäêè â³ðøà «Á³ë³ ìóõè». Â ñëîâàõ îñ     -
òàí   íüîãî ðÿäêà íàçâè äçâ³íê³ i ãëóõ³ ïðèãîëîñí³ çâóêè.

• Ñêëàäè çâóêîâó ìîäåëü ñëîâà ¿ì. Ñê³ëüêè ïðèãîëîñíèõ 
çâóê³â ó öüîìó ñëîâ³?

• À â ÿêèõ ùå ë³òåðàõ «õîâàºòüñÿ» äçâ³íêèé [é]? Âèïèøè ç 
òåêñòó «Íå ìîæå» ÷îòèðè ñëîâà ç òàêèìè áóêâàìè.

4. Ïðî÷èòàé â³ðøèê Àíàòîë³ÿ Êîñòåöüêîãî «Çèìîâ³ äðóç³».

Ãàðí³ äðóç³ º â çèìè: Ð³çí³ ãðïè òà àíã³íè –
ñàíè, ëèæ³, êîâçàí. íå äëÿ òèõ, õòî äðóæèòü ç íèìè!

• ×è º ó òåáå çèìîâ³ äðóç³? Ðîçêàæè, ÿê âè äðóæèòå.
• Ñïèøè ïåðøå ðå÷åííÿ. Ï³äêðåñëè îäí³ºþ ðèñêîþ áóêâè, 

ùî ïîçíà÷àþòü äçâ³íê³ ïðèãîëîñí³, äâîìà – ãëóõ³.
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Зимою
Âðàíö³ ñí³ã â³éíóâ ³ç ïîëÿ, é çàá³ë³ëî âñå íàâêëî: ³ äîðîãà, 

³ ãàéîê, ³ ñòàâê, ³ íàø êàòîê.
ß â ðóêàõ êîíüêè òðèìàþ, ÿ çàäóìàâñü ³ íå çíàþ, ùî óæå 

ðîáèòü ìåí³: ÷è æóðòèñÿ, ÷è í³. Ìîæå á òðîõè ïîæóðâñÿ, 
àëå áðàò ì³é íàãîäâñÿ. Â³í â êîëãîñï³ ¿çäîâì, äðóç³ ìè 
âåëèê³ ç íèì. Áðàò ìîðãíóâ ìåí³ áðîâîþ:

– ̄ äü, Ìèõàéëèêó, ç³ ìíîþ. Áà÷èø, ñí³ã ÿêèé ìåòå? Ñíiã – 
öå çåðíî çîëîòå. Ñí³ã  çàòðèìàºì ùèòàìè... ̄ äü, Ìèõàéëèêó, 
³ç íàìè.

ß æ, íåïðøåíèé òàêè, ñïðèòíî âèë³ç íà ñàíêè, ïîïðîñèâ 
ó áðàòà â³æêè, áî ÿ ïðàâèòü âì³þ òð³øêè, óìîñòèâñÿ íà ùè-
òàõ, íó ³ ïðàâëþ àæ íà øëÿõ.

Ìè ùèòè âîçèëè ç áðàòîì äî ÷åòâåðòî¿ áðèãàäè, ðîçñòàâëÿ-
ëè ¿õ ç ëþäüìè, ïîòîìèëèñü íàâ³òü ìè. Òàê çàòå æ òåïåð 
ÿ âì³þ øëÿõ ñïèíèòè ñí³ãîâþ, é íàâ³òü ÷óºòüñÿ ìåí³, ÿê 
æèâå ñí³æîê â çåðí³.

Ìèõàéëî Ñòåëüìàõ

Âæêè – ðåì³íü, ÿêèì ïðàâëÿòü ê³íüìè.

1. Ïðî ùî ðîçïîâ³â Ìèõàéëèê?
2. Äëÿ ÷îãî ëþäè çàòðèìóþòü ñí³ã íà ïîëÿõ?
3. ßê òè ðîçóì³ºø çì³ñò âèä³ëåíîãî  ðå÷åííÿ?

Хліб
Õë³á íå çàé÷èê ç ë³ñó íîñèòü – ßê ì³é áðàòèê, ÿê ì³é òàòî.
áðàò ì³é ñ³º, òàòî êîñèòü.  Ïðèá³æèòü ³ç ë³ñó çàé÷èê –
Õë³áîðîáîì õî÷ó ñòàòè,   ñàì ïîäàì éîìó îêðàé÷èê!

Âàðâàðà Ãðèíüêî

1. À òè çíàºø, ÿê âèðîùóþòü õë³á? Ðîçêàæè.
2. ßê òè äóìàºø, ÷îìó õëîï÷èê õî÷å ñòàòè õëiáîðîáîì?

Ïðèñë³â’ÿ
Çèìà áåç ñí³ãó – ë³òî áåç õë³áà.

Îïðàöþé ñàìîñòiéíî!
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Òâåðä³ ³ ì’ÿê³ ïðèãîëîñí³ çâóêè

1. Ñïèøè. Ó ï³äêðåñëåíèõ ñëîâàõ íàçâè äçâ³íê³ ³ ãëóõ³ ïðèãî-
ëîñí³ çâóêè. 

2. Ïðî÷èòàé âèðàçíî ïàðè ñë³â. Ïîÿñíè ¿õ çíà÷åííÿ.
ßêèìè çâóêàìè ðîçð³çíÿþòüñÿ ñëîâà?

Ñàä – ñÿäü, ñòàí – ñòàíü, òèí – òiíü, ëèñ – ë³ñ, ðèñ – ðèñü.
• Ñïèøè, ï³äêðåñëè áóêâè, ùî ïîçíà÷àþòü ïàðè òâåðäèõ ³ 

ì’ÿêèõ ïðèãîëîñíèõ çâóê³â.

М’якість приголосних звуків позначається на письмі 
буквами ь, і, я, ю, є. Приголосний звук [й] завжди м’який.

3. Ïðî÷èòàé çàãàäêó-àêðîâ³ðø. Çíàºø, ÿê ¿ ¿  â³äãàäóâàòè?

Ñèïëå ç íåáà á³ëèé ïóõ
Íà äàõè, íà ãàé, íà ëóã.
² ìàë³ âåñåë³ ä³òè
Ãðàòèñü áóäóòü ³ ðàäiòè.

• Çàïèøè ñëîâà ãàé, ãðàòèñü, áóäóòü.
• Ï³äêðåñëè áóêâè, ùî ïîçíà÷àþòü ì’ÿê³ ïðèãîëîñí³ çâóêè 

äâîìà ðèñî÷êàìè, à òâåðä³ – îäí³ºþ. Ó ÿêîìó ³ç çàïèñà-
íèõ ñë³â âñ³ ïðèãîëîñí³ äçâ³íê³?

4. Ïðî÷èòàé. Ñïèøè, âñòàâëÿþ÷è ïîòð³áí³ áóêâè.

Îìåðòâ³ëè ëîçè.
Ëåäü ã³ëëÿì õèòàþò...,
À â ïîëÿõ ìîðîçè
Òà â³òðè ãóëÿþò...

5. Ñïèøè ïåðø³ äâà ðÿäêè â³ðøà Âàðâàðè Ãðèíüêî «Õë³á». Íàçâè
áóêâè, ùî ïîçíà÷àþòü òâåðä³ i ì’ÿê³ ïðèãîëîñí³ çâóêè.
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Сніжинки
Á³ëåñåíüêi ñí³æèíî÷êè,
âðîäëèñü ìè ç âîäè;
ëåãåíüê³, ÿê ïóøèíî÷êè,
ñïóñòëèñÿ ñþäè.

Ìè õìàðîþ íîñèëèñÿ
â³ä ïäèõó çèìè,
³ âåñåëî êðóòèëèñÿ
ìåòåëèöåþ ìè.

Òåïåð ìè õî÷åì ñïàòîíüêè,
ÿê ä³òîíüêè ìàë³,
³ ëíåìî äî ìàò³íêè –
äî ëþáî¿ çåìë³...

Ìèêîëà Âîðîíèé
1. Ùî ðîçêàçàëè ïðî ñåáå ñí³æèíêè?
2. ßê³ ñëîâà â³ðøà äîïîìàãàþòü çìàëþâàòè ñí³æèíêè ÿê æèâ³ 

³ñòîòè.
3. Ðîçêàæè, ÿêèìè òè óÿâëÿºø ñí³æèíêè?

Зимові місяці
Êàæå ãðóäåíü: – Íå âïàäó
Íà ñëèçüêìó ÿ ëüîäó.
Êàæå ñ³÷åíü: – ß ñèíè÷÷èí
Ñï³â çà õàòîþ çíàéä.
Êàæå ëþòèé: – ß äî ðóòè
Ñòåæêó â âåñíó ïðîêëàäó.

Âàñèëü Ä³äåíêî

Ðòà – ïàõó÷à ðîñëèíà.

Ïðèñë³â’ÿ
Â ëþòîìó çèìà âïåðøå ç âåñíîþ çóñòð³÷àºòüñÿ.
Â ëþò³ì ñîíöå éäå íà ë³òî, à çèìà íà ìîðîç.

1. Íàçâè çèìîâ³ ì³ñÿö³. ×îìó âîíè îòðèìàëè òàê³ íàçâè?
2. ßê òè ðîçóì³ºø çì³ñò ïðèñë³â’¿â?

Îïðàöþé ñàìîñòiéíî!
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ßê ïåðåíîñèòè ñëîâà ç ì’ÿêèì çíàêîì (ü)?

1. Ñïèøè. Ïîä³ëè äëÿ ïåðåíîñó ï³äêðåñëåí³ ñëîâà.

• ßê íà ïèñüì³ ïîçíà÷àºòüñÿ ì’ÿê³ñòü ïðèãîëîñíèõ çâóê³â?

2. Ïðî÷èòàé ñëîâà. ×îãî ó íèõ á³ëüøå – çâóê³â ÷è áóêâ? ×îìó?

Ëîñü, ï³âåíü, êàðàñü, äæì³ëü, ëèñîíüêà.

• Ñïèøè, ï³äêðåñëè ì’ÿêèé çíàê.
• Ïîä³ëè íà ñêëàäè ñëîâî ëèñîíüêà.

При переносі слів із рядка в рядок м’який знак (ь) 
не можна відривати від попередньої букви: куль-ка, 
віль-ха.

3. Ïðî÷èòàé âèðàçíî â³ðø Ãðèãîðå Â³ºðó.

Íàñ ãîëáèòü ð³äíà íåíüêà,
Ç õìàðè ñîíöå âèðèíà.
Â íåá³ ñîíå÷êî îäíåíüêå,
² ìàòóñÿ â íàñ îäíà.

• Ïîä³ëè äëÿ ïåðåíîñó âèä³ëåí³ ñëîâà.

4. Ñïèøè ðå÷åííÿ, âñòàâëÿþ÷è ïðîïóùåí³ áóêâè.

Âàñèë...êî òà Ãðèö... êàòàþò...ñÿ íà ñàí÷àòàõ. Íàä çåìëåþ 
âåñåëî êðóæëÿþò... á³ë³ ñí³æèíêè.

• Âèä³ëåí³ ñëîâà ïîä³ëè äëÿ ïåðåíîñó.

5. Ïåðåïèøè ïåðøèé ñòîâï÷èê â³ðøà «Ñí³æèíêè».

• Ó âèä³ëåíèõ ñëîâàõ ï³äêðåñëè áóêâè, ùî ïîçíà÷àþòü 
ïðèãîëîñí³ çâóêè. ßê³ ç íèõ ì’ÿê³?

• Ïîä³ëè äëÿ ïåðåíîñó ñëîâà á³ëåñåíüê³ òà ëåãåíüê³.
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Протоптали стежку
Уночі була хурделиця. Намело кучугури снігу. Рано-

вранці у школу йшло троє дітей – Юрко, Михайлик і Ніна. 
Всюди коло хат з’явилися люди. Відкидли лопатами сніг, 
прокладли доріжки.
Ось хатина бабусі Марії. Вона живе одна-однісінька. 

Зупинлися діти біля знайомого двору. Нікого не видно.
– Як же бабуся до криниці вийде? – сказав Юрко. – Снiгу 

ж скiльки. 
– Давайте протопчемо стежечку від хати до криниці! – 

порадив Михайлик.
Діти увійшли на бабусине подвір’я. Йшли по глибокому 

снігу. Від воріт до хати було йти дуже важко. А від хати 
до воріт – трохи легше. Пройшли два, три, чотири рази. 
Протоптали стежку від воріт до хати і від хати до криниці.
Спітнілі, стомлені, радісні діти бадьоро йшли до школи. 

Вони думали: ось бабуся Марія вийшла з хати. Побачила 
стежечки. Радіє...

За Василем Сухомлинським

1. Чому діти вирішили допомогти бабусі Марі ї ?
2. Що вони зробили?
3. З яким настроєм діти йшли до школи? Чому?
4. Чи доводилось тобі допомагати старим людям?
5. Назви дійових осіб прочитаного оповідання.

Прислів’я
Зимою сонце крізь сльози всміхається.
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Як переносити слова
з буквосполученнями ьо, йо?

1. Спиши. Підкресли буквосполучення ьо.

Сполучення букв ьо вживається для позначення на 
письмі м’якості приголосного перед  [о]: пеньок.
При переносі слова буквосполучення ьо, йо розривати 

не можна: у ньо-го, зна-йомі, або знайо-мі.

2. Прочитай виразно вірш Анатолія Камінчука «Іній».

Усі дерева в інеї –   Гілки похитує вітрець,
У білому, у синьому.   Снігур сніжок покльовує.
Ростуть димки над хатами А Морозенко-пустунець
Стовпцями волохатими.   Нам вікна розмальовує.

• Що вимальовує на вікнах Морозенко?
• Випиши всі слова з буквосполученням ьо.
Поділи їх для переносу.

3. Спиши речення, вставляючи
замість крапок пропущені букви.

У Л...ні кол...орові олівці. С...годні він намалює снігову 
бабу. У н...го гарний настрій.

• Слова з ьо поділи на склади.
• Як переносити слова з буквосполученнями ьо, йо?

4. Прочитай. Спиши.
Підкресли у словах буквосполучення йо, ьо.

У Стьопи Майорова є цікава книжка про льотчиків. 
Цього року він читає вже сьому книгу про бойові подвиги 
льотчиків.

• Виділені слова поділи для переносу.
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Сонце, Вітер і Мороз
(Казка)

Зустрілися Сонце, Вітер і Мороз і почали сперечання, хто 
з них дужчий. Назустріч їм ішла маленька дівчинка. Вони 
спитали її: 

– Скажи, дівчинко, хто з нас дужчий?
Дівчинка подумала над питанням і відповіла:
– Вітер.
Розсердився Мороз і сказав дівчинці:
– Заморожу я тебе за це.
Але Вітер заспокоїв її:
– Не бійся, дівчинко, я в цей час не дутиму.
– А я спал тебе, – пригрозило Сонце.
– Не бійся, дівчинко, – сказав Вітер, – я буду при тобі і 

дутиму.
І справді: без вітру мороз не заморозить; а коли дме вітер, 

сонце не спече.

1. Про що сперечалися Сонце, Вітер і Мороз?
2. Чим пригрозили дівчинці Мороз і Сонце?
3. Як ї ї  заспокоїв Вітер?
4. Хто виявився дужчим? Чому?
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Подовжені м’які приголосні звуки

1. Спиши.

2. Прочитай слова. Виділені подвоєні букви читай як один 
подовжений звук.

Навчання, завдання, читання, життя, знання, гілля, плаття.

• Спиши. Підкресли букви, що позначають подовжені 
приголосні звуки.

М’які подовжені приголосні звуки на письмі 
позначаються двома буквами: бажання, обличчя. 
Переносити можна так: гі-лля, гіл-ля.

3. Спиши, вставляючи пропущені букви.

У вересні починається навча...я в школах. Усі діти 
здобувають зна...я та умі...я на уроках чита...я. Домашні 
завда...я всi виконують добре.

• Поділи для переносу виділені слова.

4. Склади і запиши прислів’я із розси -
паних слів. Як ти розумієш його зміст?

красна, пір’ям, Пташка, людина, а, знаннями.

5. Прочитай вірш Самуїла Маршака.

Приведи усе в порядок,
Щоб були готові зрання
Олівець, перо і зошит –
все, що треба для навчання.

• Спиши. Виділені слова поділи для переносу.
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Пригрiває сонечко
Хоча й зветься цей місяць лютим, але вже починає 

пригрівати сонечко. Вже й синичка голосніше приспiвує, 
горобці в’ються, метушться, відчувючи прихід весни.
Пригріє сонечко, на дахх сніг підтане і на подвір’я 

капає вода. Капає, капає... Але й підмерзє потроху. Отак 
підмерзє, і створюються гострі кришталéві бурльки. Вони 
схожі на прозорі спси. Бурульки ростуть під вечір, а вранці 
чи вдень сонце припече – ці списи пдають на землю.
Оберéжно ходіть біля будинку, щоб бурульки часом не 

впали на голову. За Олександром Копиленком

Спс – стародавня зброя у виглядi гострого 
металевого наконечника на довгому держаку.
Кришталвий – прозорий, як скло, кришталь.

1. Які прикмети свідчать про наближення весни?
2. Як утворюються бурульки?
3. На що вони схожi?
4. Від чого нас застерігає автор?

Уночі у білім танці
Закружляло біле пір’я,
І проснувся дядько вранці
Та й подався на подвір’я.

Григоре Вієру
1. Про яке пір’я йдеться у вiршi?

Опрацюй самостiйно!
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Апостроф. Перенос слів з апострофом

1. Прочитай. Вимов виразно виділені слова. Твердо чи м’яко 
вимовляється приголосний звук, який позначає букву, що 
стоїть перед апострофом? Спиши.

2. Прочитай. Спиши.
Підкресли слова з апострофом.

Лічилка 
В’юн, хом’як, пір’їна, в’ється,
знак апострофом зоветься.

Слова з апострофом переносяться по складах. 
Апостроф залишається з попереднім складом: рум’я-
ний, рум’-яний, об’-ява, об’я-ва.

3. Прочитай. Спиши. Виділені слова поділи для переносу.

Чергові
Дем’янко і Мар’янка сьогодні чер-

гові. Їх обов’язок поливати квіти, щоб
не зів’яли. Горять полум’ям чер воні 
квіти на підвіконні.

4. Прочитай. Спиши, вставляючи пропущений знак.

Солов...ї зимують в Африці. Але там вони гнізд не в...ють.

5. Перепиши вiрш Григоре Вiєру. Слова з апострофом поділи 
для переносу.
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Задзвонив синенький дзвоник
Задзвонив синенький дзвоник
На стеблі.
Поскакав зелений коник
По землі.
Розправляв малі крилята,
Наче птах.
Він казки поніс малятам
По світах.
Копитами по стежинах
Дзвінко бив,
І казки по всіх долинах
Розгубив.
То ж на кожній пелюстнці
Між квіток,
Мов у шапці-невидимці
Сто казок.
Той, хто піде, не вбоїться
По росі,
Відшукає у травиці їх усі.

Тамара Коломієць

1. Що поніс малятам 
зелений коник?

2. Де коник розгубив казки?
3. Розглянь уважно малюнок 
і скажи, які казки 
розгубив коник у травиці.

4. Пригадай, які казки ти 
знаєш. А які найбільше 
любиш?

ЗАГЛЯДАЄ В ШИБКУ КАЗКА
СЛОВО. РЕЧЕННЯСЛОВО. РЕЧЕННЯ

ЗАГЛЯДАЄ В ШИБКУ КАЗКА
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  Слово. Речення

1. Перепиши каліграфічно букви. Із складів утвори і запиши 
слова.

2. Прочитай прислів’я. Як ти розумієш його зміст?

Маленькі казки багато розуму додають.

• Запиши речення. Із скількох слів воно складається?

3. Прочитай і поміркуй, у якому рядку записані речення, а 
в якому – окремі слова.

Була собі   У неї козенят
Була собі коза.   У неї було семеро козенят.

• Пригадай, із якої казки ці речення.
• Для чого нам слугує речення? 

Речення слугує нам для вираження думки.

4. Ще раз прочитай перші два речення з вірша Тамари Ко-
ломієць. Про що розповідається в кожному реченні? 

• Перепиши перше речення.
• Як пишуться слова в реченні?

Слова в реченні пишуться окремо одне від одного.

5. Прочитай виразно вірш Максима Крата «Ранок».

Сонце піднімається.
Квітка розпускається.
Мама усміхається.
Ранок починається.

• Скільки речень у вірші?
• Про що йдеться у кожному реченні?
• Спиши. Не забувай кожне слово писати окремо.
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Лисиця і глечик 
(Українська народна казка)

Бул собі дід та баба. Пішли вони в поле жито жати.
І взял з собою глечик молока.
Прийшли в поле, баба й каже:
– Де б це глечика поставити?
– Постав ось тут, під кущем.
От стали вони жати. Жнуть та й жнуть.
Аж біжить лисичка. Побачила глечика, ви-

пила з нього молоко, а голови 
на зад не витягне. Ходить, 
крутить головою, при  казує:

– Ну, глечику, пожарту-
вав і годі. Випусти мою го-
лівоньку! А глечик не від-
пус кає, хоч ти що хоч роби.

– Постривай, клятий глечи-
ку! – каже лисичка. – Ось я 
тебе втоплю!
Побігла вона до річ ки.

Встромила голову у во-
ду. Наповнився глечик 
і потягнув за собою 
лисицю.

1. Про кого йдеться в казці?
2. Що скоїла лисичка?
3. Як вона вирішила позбутися глечика? Що вийшло 
з лисиччиних хитрощів?

4. Прочитайте казку в особах.

Відгадай загадку!

Носить воду, не дармує.
Має вухо, а не чує. 

(ч, е, Г, л, и, к)

Опрацюй самостiйно!
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З якою інтонацією треба читати речення?

1. Перепиши каліграфічно.

2. Ще раз прочитай перші три речення казки «Лисиця і гле-
чик». Про що розповідається у кожному реченні? 

• Які розділові знаки стоять у кінці розповідних речень?
• Знайдіть речення, яке містить питання. Який розділовий 
знак стоїть в кінці питального речення? 

• Як треба прочитати речення із знаком оклику в кінці?

3. Прочитай виразно вірш молдовського поета Філіпа Миро-
нова. Подумай, з якою інтонацією треба читати кожне 
речення.

Хто спить на городі?
Що то за господар  – Гей, прокинься! – каже мати.
Спить в нас на городі? – Не хропи, пішли до хати.
Все не виспиться ніяк,   І кавун від оцих слів
А хропе, аж в’яне мак!   Враз притих, почервонів.

• Яке речення містить запитання?
Запиши його.

4. Прочитай веселий вірш Грицька Бойка.

– Де це ти порвав штани? – Кавуни не винні.
Лазив знов по кавуни? Лазив я по дині!

• Яким реченням відповідають моделі?
1) I______ ______ по ______ ?

2) I______ ______ по ______ !

5. Вивчи вірш Грицька Бойка напам’ять і запиши його з
па м’яті.



126

Лисиця та їжак
(Українська народна казка)

Поверталася стара лисиця з невдалого полювання. У 
животі бурчить від голоду. Іде, солодкими оченятами 
позирає. Назустріч їжак.

– Здоров був, їжаче!
– Здоровенькі й ви будьте,– відповів їжак і згорнувся 

клубочком.
– Як здоров’ячко?
– Спасибі!
– І давно ми не бачилися, голубчику. Давай на радощах 

поцілуємось.
Згорнувся їжак іще тугіше, засопів.
– Не можу, – відповідає. – Я ще не вмивався.
– А знаєш, – каже лисиця, – я тепер уже не їм м’яса, самі 

овочі. Сьогодні цілий ранок з кроликами у капусті пслася. 
Та й наїлася ж!..

– Та що ви кажете?! А я оце саме хотів вам сказати, що 
біля старої вільхи виводок тетеревенят 
пасеться.

– Де це? – так і підскочила лиси-
ця. 

– За струмочком, праворуч. Та 
куди ж ви?

– Побіжу, нколи...
І лисиці як не бул.
Розгорнувся їжак:
– Піди-но, побігай. Нас, го-

лубонько, не обдуриш...
Та й потупав далі.

1. Звідки поверталася стара лисиця? 
2. Чому вона подивлялася на їжака солодкими очима? 
3. Яка розмова відбулася між лисицею та їжаком? 
4. Чи повірив їжак хитрусі? 
5. Як він ї ї  перехитрив? 
6. Хто з героїв казки тобі сподобався? Чому?
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Як позначати на письмі початок
і кінець речення?

1. Перепиши каліграфічно.

• З якої літери – великої чи малої – треба писати перше 
слово в реченні?

Перше слово в реченні пишеться з великої букви.

2. Прочитай виразно вірш Анатолія Камінчука.

– Ластівочко сизокрила,
звідкіля ти прилетіла?
– Прилетіла я порану
iз-за моря-океану.
– Що ти діткам принесла?
– Сонця, ласки і тепла!

• Скільки речень у цьому вірші?
• Як може позначатися на письмі кінець речення?

У кінці речення ставиться крапка, знак питання або 
знак оклику.

3. Добери із казки «Лисиця та їжак» по одному прикладу 
розповідних, питальних та окличних речень. Як позначається 
початок і кінець кожного речення?

4. Із вправи 2 перепиши тільки питальні речення. 
• У другому реченні підкресли букви, що позначають 
приголосні звуки.



128

Кіт і пес 
(Українська народна казка) 

Бул це чи не бул, а зустрілися якось кіт і пес. Пес цілий 
день гасав лугами, допомагав пастухові черед псти, а 
ввечері гарно вечеряв, що там давав йому хазяїн, і міцно 
засипав.
От кіт і питає у пса:
– Скажи-но мені, як це так: життя твоє таке клопітн, а 

їси ти всмак і спиш добре. Тим часом я живу в теплі, без 
турбот, а проте не маю ні спокійного сну, ні смак до їжі.
Пес і каже котові:
– Потрудись, побігай, а тоді вже обідай. Поробиш усю 

роботу, то й поспиш в охоту.

Гасв – жваво бігав, ганяв, носився.
Клопітн – неспокійне, турботлве.
Всмак (усмк) – з насолодою, з задоволенням.

1. Про кого йдеться у цій казці?
2. Знайдіть речення, в якому розповідається, як жив пес.
3. А чому кіт не мав ні спокійного сну, ні смаку до їжі?
4. Що йому порадив пес? Чи можна ці слова назвати 
найголовнішими в казці? Чому?

Друзки
Кіт з Рябком були друзяки. А Рябко зітхав у тзі:
Котик нишком у собаки  «Хай бере, на те ми друзі».
брав щоразу м’ясо, сало,  Діти, ви скажіть мені:
бо котові завжди мало.  Кіт був друг Рябкові?

Платон Воронько 

Зітхав у тзі – зітхав у журбі, з жалем, сумом.

1. Як ти гадаєш, як повинні поводитися справжні друзі?

Опрацюй самостiйно!
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Крапка в кінці речення

1. Перепиши каліграфічно. Загадку відгадай.

• Який розділовий знак стоїть в кінці розповідного речення?

2. Із слів лівого і правого стовпчика склади розповідні речення.

  Собака  ірже
  Кіт   мукає
  Корова  гавкає
  Кінь   нявкає

• У тебе вдома є собака, кішка чи якась інша тваринка? 
Розкажи про неї.

3. Прочитай уважно. Поділи текст на речення. Запиши. 

У нас живе собака Пальма у неї є синок Гавчик вони сте-
режуть наш дім.

• Правильно позначай початок і кінець кожного речення.

4. Прочитай виразно віршик Ліни Біленької.

Щеня
Біжить щеня щодуху – 
Вкусило щось за вухо.
Щеня перелякалось,
За кущик заховалось.
Сидить і вухо чуха.
Щеня вкусила ... муха.

• Запиши останнє речення.
• Зроби звуковий аналіз слова щеня.

5. Перепиши виділені речення із казки «Кіт і пес». 
• Поділи для переносу слова обідай та охоту.
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Без труда нема плода
(Казка)

Якось один чоловік почастував вовка хлі-
бом.

– Ну й смачний! – похвалив вовк. Далі 
й питає:

– А де ти його взяв?
– Та де взяв! Землю виорав...
– І все?
– Ні, потім посіяв жито...
– І  вже маєш хліб?
– Та ні, – каже чоловік. – По-

че кав, поки жито зійшло, ви-
росло, поспіло. Потім я його 
вжав, змолотв, намолв 
брошна, замісив тісто й аж 
тоді напік буханцв.

– Що смачний хліб, то 
смачний! – сказав вовк. – 
Та скільки ж коло нього 
походити треба!

– Твоя правда, – ска-
зав чоловік. – Клопоту 
багато. Але без труда 
нема плода.

Почастувв – пригоств.
Вжав – зрізав біля кореня.
Походти – тут: попрацювати.

1. Кого почастував хлібом чоловік?
2. Про що розпитував чоловіка вовк?
3. Чи легко дістається людям хліб? Чому? 
4. Яку роботу треба виконати, щоб смакувати хлібом?
5. Як ти розумієш зміст виділених слів?
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Знак питання в кінці речення

1. Перепиши каліграфічно.

• Слова коріння й насіння поділи для переносу. 

2. Відшукай у тексті казки «Без труда нема плода» речення, 
які містять питання. З якою інтонацією їх слід читати?

• Який розділовий знак стоїть в кінці питальних речень?

3. Прочитай або проспівай українську народну пісеньку 
«Чорний баран».

– Де ти ходив, наш чорний баране? 
– До млина, до млина.
– Що ти робив там, чорний баране?
– Пшеницю молов, пшеницю молов.

• Із скількох речень складається пісенька? Які з них питальні?
• Запиши тільки питальні речення.

4. Прочитай текст.

Вовк живе в лісі.
У вовка сіре хутро.
Зуби гострі.
Вовк дуже спритний.

• За поданими схемами побудуй питання до кожного речення.

Де ______  ______?
Яке __  ______  ______ ?
Які ______ ?
Чи ______  ______ ?

5. Запиши два питання до тексту із вправи 4.
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Котик і півник
(Українська народна казка) 

Були собі котик і півник та й побраталися. От котикові 
треба йти по дрова, він і каже півникові:

– Сядь же ти, півнику, на печі та їж калачі, а я піду по 
дрова. Та як прийде лисичка, то не озивайся!
Пішов. Коли це біжить лисичка.
– Півнику-братику, відчини! 

Півнику-братику, відчини! 
Як не відчиниш, віконце 
видеру, борщик виїм і 
тебе візьм!
А півник каже: 
– Тотк, тотк, не велв 

котк! Тотк, тотк, не 
велв котк!
От лисичка віконце ви-

дерла, борщик виїла і пів-
ника взял. Несе його, а 
він кличе котика – спiває:

– Мій котику,
Мій братику!
Несе мене лска
За кленові ліс,
За крутії гори,
За бистрії води.

Почув це котик, догнав 
лисичку, відібрав півни ка 
і приніс додому.

1. Що наказував котик півникові? Чому?
2. Чи послухав півник котика?
3. Хто в цій казці довірливий, боязкий, а хто хоробрий, 
сміливий?

4. Якою зображена лисиця?
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Знак оклику в кінці речення

1. Перепиши каліграфічно. Із складів утвори слова.

2. Повернися до казки «Котик і півник». Відшукай у ній окличні 
речення. 

• З якою інтонацією вимовляються ці речення?
• Який розділовий знак ставимо в кінці окличних речень?

3. Прочитай скоромовку Анатолія Камінчука.

Овес
Овсій, овес сій!
Овсій день увесь сіяв овес!

• Вивчи скоромовку напам’ять і запиши ї ї  з пам’яті.

4. Прочитай виразно віршик молдовської
поетеси Агнеси Рошки.

Півень і курка
Чоботи узувши нові,
півень в гості йти готовий.
Курка також в гості хоче,
Тільки півень їй шепоче:
– Хто ж нам вимете наш дім?
– Білочка хвостом своїм!

• Перепиши два останні речення. Поясни вживання 
розділових знаків.

• Чому у виділених словах пишемо ь?

5. Перепиши пісеньку півника із казки «Котик і півник».
• Поясни, чому в слові кленові пишемо букву е.
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Що таке Батьківщина?
Знаєш ти, що таке Батьківщина?
Батьківщина – це ліс осін ній.
Це домівка твоя, і школа,
і гаряче сонячне коло.

Батьківщина – це труд і свято.
Батьківщина – це мама й та  то.
Це твої найщиріші друзі.
Це бджола у весіннім лузі.
Батьківщина – це рідна мова.
Це дотримане чесне слово.

Анатолій Костецький

1. В якій країні ми живем? 
2. Що говорить поет про Батьківщину?
3. Прочитай рядки слів.

Товариші, прятелі. Гай, діброва, перелісок.
Оселя, будинок, хата, помшкання, житло.

••  До яких слів із вірша вони близькі за значенням?
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Слово

1. Запиши за зразком.

• Як ти розумієш зміст прислів’я?
• Із скількох слів воно складається?

2. Перечитай перший стовпчик вірша «Що таке Батьківщина?». 
Зверни увагу на виділені слова. Продовж речення, встав-
ляючи замість крапок виділені слова.

Батьківщина – це (що?) ..., ..., ... .

• Запиши утворене речення.

3. А тепер попрацюй з другим стовпчиком вірша Анатолія 
Костецького. За зразком попередньої вправи склади і 
запиши речення. Замість крапок вставляй виділені слова. 

Батьківщина – це (хто?) ..., ..., ... .

4. Прочитай виразно вірш молдовського поета Лівіу Деляну.

Батьківщина
Наша рідна Батьківщина, Наче рідна мати, любить,
Де родились я і ти,   Пригорта дітей своїх,
На усій землі єдина,   І навчає, і голубить –
Кращої нам не знайти.  Тож дорожча від усіх!

• Як автор ставиться до нашої Батьківщини?
• З ким він ї ї  порівнює? Подумай, чому.
• Що робить Батьківщина для нас з тобою?

5. Перепиши перший стовпчик вірша Лівіу Деляну.
• Які слова відповідають на питання яка?
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Батьківщина
Що таке Батьківщина?
За віконцем калина,
Тиха казка бабусі,
Ніжна пісня матусі,
Дужі руки у тата,
Під тополями хата,
Під вербою криниця,
В чистім полі пшениця.

Петро Бондарчук

1. Що таке Батьківщина в розумінні поета?
2. А яку відповідь дав би ти на це питання?

Облітав журавель
Облітав журавель
сто морів, сто земель,
облітав, обходив, 
крила, ноги натрудив.
Ми спитали в журавля:
– Де найкращая земля?
Журавель відповідає:
– Краще рідної – немає!

Платон Воронько

1. Про що діти запита-
ли в журавля?

2. Що їм відповів птах?
3. Один із віршів вивчи 
напам’ять.
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Слова – назви предметів

1. Спиши каліграфічно.

• Яке ще близьке за значенням слово можна додати до 
записаних слів?

2. Розглянь малюнки. До яких предметів ставимо питання 
хто?, а до яких – що?

• Запиши за зразком.

Хто? Хлопчик, ..., ..., ... .
Що? Завод, ..., ..., ... .

Слова – назви предметів відповідають
на питання хто? що?.

3. Прочитай. Закінчи речення.

Оксанка, Василько, Юрко – це (хто?) ... .
Кінь Буян, миша, ведмідь Мишк – це (хто?) ... .
Неділя, середа, четвер – це (що?) ... .
Шафа, стіл, ліжко – це (що?) ... .
Довідка: меблі, діти, дні тижня, тварини.

4. Відшукай у вірші «Батьківщина» слова – назви предметів. 
На які питання вони відповідають? Запиши п’ять слiв.
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Моя Молдова
Батьківщина – це країна, де ми народилися і живем. Бать-

ківщина – це наша домівка, наша вулиця, наше село чи місто.
Ми живемо в Молдові. Це сонячна, квітуча країна, пра-

цьовиті і добрі люди.
Столиця Молдови – місто Кишинів. У ньому багато парків, 

скверів, театрів, музеїв.
У нашій країні мшкає багато різних народів: молдовани, 

українці, росіяни, болгари, ґаґаузи, цигани, євреї.
Ми всі плко любимо нашу Вітчизну.

Мшкає – проживє.
Плко – гряче, дуже.

1. Як ти розумієш, що таке Батьківщина?
2. Як називається наша країна?
3. Яке місто є столицею Молдови? Що ти про нього знаєш? 
Розкажи.

4. Які народи мшкають у нашій країнi ?
5. Розглянь національний одяг народів Молдови.

молдовани болгари росіяни ґаґаузи
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Велика буква у назвах країн, міст, сіл, річок

1. Спиши.

• Підкресли слова-назви предметів.
• Яке слово є назвою країни? З якої літери – великої чи 
малої – воно пишеться?

2. Прочитай.

Петрик живе в місті Комрат. А раніше вся його родина 
мешкала в селі Мусаїт. 

• Спиши. Виділені слова підкресли. З якої літери пишуться 
назви міст і сіл?

• Зроби висновок, як правильно писати назви країн, міст, 
сіл, річок.

Назви країн, міст, сіл, річок пишуться з великої 
літери: місто Бричани, ріка Прут.

3. Закінчи речення. Поясни вживання великої літери.

Дністер, Дніпро, Дунай – це ... .   країни

Україна, Румунія, Польща – це ... .  міста

Дубосари, Одеса, Москва – це ... .   ріки

4. Прочитай текст. Вибери правильний 
варiант написання.

Оксанка – українка. Вона живе в (М/м)
олдові. А її бабуся – в (У/у)країні, в селі 
(С/с)иницівка. Недалеко від села протікає 
річка (С/с)иниця.

• Спиши, розкриваючи дужки.
• У першому і третьому реченнях назви слова-предмети.
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Моя Україна
Сонце у небі і зоряна ніч солов’їна – 
      моя Україна.
Мамина пісня і мамина тиха сльозина – 
      моя Україна.
Батькове слово і врода небесна калини –
      моя Україна.
Слово молитви і лагідний усміх дитини – 

      моя Україна!
Катерина Чумарна

1. Чим нам така дорог Україна?  

Київ
Київ – столиця України. Це стародавнє 

місто. Адже йому більше тисячі років. 
Легенда розповідає, що колись дуже давно 
три брати – Кий, Щек, Хорв і їхня 
сестра Либідь збудували на березі Дніпра 
укріплений городк. З того часу місто і
на зивають Києвом на честь старшого бра-
та Кя.
Зараз Київ – одне з найкращих міст у 

всьому світі.

1. Про що розпові-
дає легенда?

2. Як звали братів і 
сестру, що збу-
дували Київ? Дай
від повідь ре-
ченням із 
тексту.

3. Чому Київ отри-
мав таку назву?
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Велика буква в іменах, прізвищах людей, 
кличках тварин

1. Перший рядок спиши. Слова другого рядка збери в прислів’я.

• Запиши складене прислів’я.

2. Добери з тексту «Київ» по три слова-назви предметів, які 
б відповідали на питання хто? і що?.

• Чому слова Україна, Київ, Дніпро пишемо з великої букви?

3. Прочитай. 

Щоліта Сергійко гостює у бабусі 
Марії та дідуся Пилипа. У них є корова 
Рябуха та коза Панна.

• Спиши. Підкресли слова, написані з великої літери. 

Імена, прізвища людей, клички тварин пишуться з ве-
ликої букви: Тарас Григорович Шевченко; кінь Вогник.

4. Розглянь, як убираються українці. Дай дітям імена.

• Запиши замість крапок дібрані тобою імена.

Дівчатка: ..., ..., ..., ... .  Хлопчики: ..., ..., ..., ... . 

152 6 3 4
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Твоя земля
Розтанула зоря досвтня,
росою вкрилися поля.
Ласкава, щедра і привітна
лежить навкл твоя земля.

Вона тобі не пошкодє
свого добра, свого тепла:
і щедро хлібом нагодує, 
води хлюпн із джерела...

Твоя це Мати – Батьківщина,
твій дім  з малих дитячих літ.
Звідсль дороги і стежини
тобі лежать в широкий світ.

Лідія Компанієць

Досвтня – яка буває перед сходом сонця, свiтнком.
Навкл – навколо.

1. Яка твоя земля?
2. Поясни, як ти розумієш зміст другого стовпчика.
3. Чому поетеса називає Батьківщину Матір’ю?

Батьківщину славну маю
Маю дім посеред гаю,
півсела родини маю,
маю поле і діброву,
маю мову пречудову,
Батьківщину славну маю –
в світі кращої не знаю,
її зорі, ниви, ріки
дорогі мені навіки.

Григоре Вієру

1. Чим пишається поет?
2. До виділених слів добери близькi за значенням.

Опрацюй самостiйно!
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Слова-предмети 
(закріплення)

1. Спиши букви і речення. Із складів утвори і запиши слова.

• Назви слова, в яких звуків менше, ніж букв.
• До слова джерело добери близьке за значенням.

2. Прочитай. Доповни речення словами із довідки.

Українці всього світу шанують великого Кобзаря ... . Книгу 
про хлопчика ... написав молдовський письменник ... . 
Довідка: Спиридон Ванґелі, Тарас Шевченко, Ґуґуце.

• Поясни вживання великої букви.

3. Прочитай. Замість крапок додай
імена дітей і кличку котика.

Cім’я зібралася ввечері вдома. Мама читає книжку. Донька 
... вишиває рушничок. Син ... малює. А котик ... згорнувся 
клубочком і дрімає на килимку.

• Запиши три останні речення. Підкресли слова-предмети. 
Усно постав до кожного слова питання.

• Слово сім’я поділи для переносу. Запиши ще два слова-
предмети з апострофом і також поділи їх для переносу.

4. Розглянь малюнки. Що на них зображено? Постав питання 
до кожного предмета.

• Склади речення з кожним словом.

5. Перепиши останній стовпчик вірша «Твоя земля». 

• Поясни правопис слів з ненаголошеними голосними [е], [и].
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Все прокидається поволі
Все прокидається поволі,
зі сну зимового встає.
Радіє гай, радіє поле,
земля поталу воду п’є.
Скресає і щезає крига,
бурульки падають з дахів,
і вітерець прозорокрилий
додому підганя птахів.

А в лісі на галяві теплій
поміж ялинок запашних
уперше спалахнув метелик –
тендітний вогничок весни.

Анатолій Костецький

Скресє – звільняється вiд криги.
Тендтний – тонкий, ніжний.
1. Які зміни в природі свідчать про прихід весни?
2. Що поет говорить про гай, поле і землю?
3. З чим порівнює Анатолій Костецький метелика?

Весна
Зійшли сніги, шумить вода,  Веселе сонечко блистить,
Весною повіва,   Проміння щедро ллє;
Земля вже квіти викида,  Гайок привітно шелестить,
Буяє травка молода,  Неначе кличе пригостить;
все мертве ожива.  Струмочок виграє ... .

Павло Грабовський

Бує – пишно росте, розростається.

1. Як ти розумієш вислови квіти викида, мертве ожива, 
проміння ллє, струмок виграє?

Опрацюй самостiйно!

ДО МОГО ВІКНА
ПІДІЙШЛА ВЕСНА
ДО МОГО ВІКНА
ПІДІЙШЛА ВЕСНА

СЛОВОСЛОВО
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Слова-ознаки

1. Напиши каліграфічно. Із складів утвори слова.

• Чому в кінці речень стоїть знак оклику?

2. Ще раз перечитай останній стовпчик вірша Анатолія Кос-
тецького і дай відповіді на питання.

Галява (яка?). Ялинки (які?). Вогничок (який?).

Слова-ознаки відповідають на питання який? яка? 
яке? які?.

3. Прочитай рядки вірша Наталі Забілої.

На зеленій галяві,  дзюркотить криниченька,
де рясна трава,    чиста, лісова.

• Знайди слова-ознаки, що розповідають нам, яка галява, 
трава, криниченька.

• Запиши за зразком. Слова-ознаки підкресли хвилястою лінією.

Зразок: Галява (яка?) зелена.

4. Прочитай. Добери із довідки пропущені за змістом слова.

Прийшла весна. Раніше почало вставати (яке?) сонечко. 
Зігріло (яку?) землю. Задзюрчали (які?) струмочки. 
Зазеленіла (яка?) травичка.
Довідка: холодну, веселі, ніжна, ясне.

• Чи зв’язані ці речення за змістом?
• Який заголовок до них можна дібрати?

5. Запиши доповнений текст із вправи 4 і дібраний тобою за-
головок.

• Підкресли однією лінією слова-предмети, а хвилястою – 
слова-ознаки.
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Здрастуй, весно!
Перший весняний місяць прийшов – березень! Нехай 

тепер як завгодно зима снігом сипле, морозцем вночі землю 
сковує – нічого не страшно. Бо зима все одно більше плаче, 
роняючи вдень краплини розталого снігу. Вже вона не 
спинить буйного ходу весни.
День починає збільшуватись, а ніч зменшуватись. Сонечко 

добре нагріває землю. І прокидається все в природі.

Олександр Копиленко

1. Який місяць розпочинає весну?
2. А як називаються інші весняні місяці?
3. Чи може зима зупинити прихід весни?
 Чому ти так думаєш?
4. Що відбувається в природі у березні?

Навесні
Надійшла весна прекрасна,
многоцвітна, тепла, ясна,
ніби дівчинка в вінку,
ожили луги, діброви,
повно гомону, розмови,
і пісень в чагарнику.

Іван Франко

1. З ким порівнює Іван 
Франко весну?

2. Якою зображає поет цю 
пору року?

3. Чи радий ти приходу 
весни? 

 Розкажи, якою ти уявляєш 
весну.

4. Вивчи вірш напам’ять.
5. Намалюй свою iлюстрацiю 
до вiрша.
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Описуємо предмети за їх ознаками

1. Перепиши за зразком.

• Якого кольору фіалки, флокси і проліски?
Які з них весняні квіти?

2. Прочитай виразно вірш.

Дощ
 Дощ рясний,    на лани,
 густий, сріблястий,  дуби гіллясті,
 теплий, теплий   на посадки
 припустив    груш і слив.

Припуств – почав швидко йти.

• Назви слова-ознаки. Усно став питання.
• Які предмети вони описують?

3. Розглянь малюнки. Що на них зображено?

• Опиши квіточки кожної рослини за зразком.

Зразок: Підбіл (який?) жовтий, ... .

4. Опиши предмети:

а) за смаком –  б) за кольором –
 мед, лимон, сіль;   ялинку, мак, кульбабу.

5. Перепиши перші три рядки вірша Івана Франка «Навесні». 
Постав у кінці три крапки. 

• Підкресли хвилястою лінією слова-ознаки, за допомогою 
яких поет змальовує весну.

• Слова-предмети поділи для переносу.
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Веснянка
А вже красне сонечко  Засинли проліски
припекло, припекло,   У ліску, у ліску...
ясно-щире золото   Швидко буде земленька
розлил, розлил.   вся в вінку, вся в вінку.

На вулиці струмені   Ой сонечку-батечку,
воркотть, воркотть.  догод, догод!
Журавлі курликають  А ти, земле-матінко,
та летять, та летять.   урод, урод!

Олександр Олесь

Стрмені – тут: струмки.
Догодти – робити приємне, потрібне, бажане.

1. Яка картина постала в твоїй уяві?
2. Що то за золото сонечко розлил?
3. Як ти розумієш вислів «буде земленька вся в вінку»?
4. До кого звертається автор? Як він їх називає?
5. Про що просить поет сонечко і землю?
6. Як сонечко може догодти людям?

Бджілка весело літає
Бджілка весело літає,
квіткам вічка розтуляє.
Каже: – Квіти, годі спати,
Я прийшла медок збирати.

Анатолій Камінчук

Вчки  – чки.

1. Чи сподобалась тобі бджілка? Чому?
2. Пофантазуй, про що ще могла говорити з квітами бджілка?

Опрацюй самостiйно!
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Слова-ді ї

1. Спиши.

• У яких словах першого рядка «заховався» звук а?
• Підкресли у реченні слово-предмет прямою лінією, а 
слово-ознаку – хвилястою.

2. Ще раз уважно прочитай перші два стовпчики «Веснянки».
• Які слова розповідають, що зробило сонечко?
• А що роблять струмені та журавлі?

На питання що робить? що робила? що робив?
що буде робити? відповідають слова-дії.

3. Розглянь малюнки. Дай дітям і дорослим імена і розкажи, 
що вони роблять.

4. Прочитай.

Сонечко за день находилось,
 Стомилось.

Прилягло на хмарку
  І заснуло.

• Перепиши. Підкресли слова-ді ї  двома рисками. (        ) 
• Про ді ї  якого предмета розповідають підкреслені слова?
• У першому реченні назви м’які приголосні звуки.

5. Перепиши перше речення з вірша «Бджілка весело літає». 

• Відшукай слова-ді ї  і підкресли їх двома рисками. Усно 
став питання.
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Великий Кобзар –
Тарас Григорович Шевченко

Тече вода з-під явора...
Тече вода з-під явора
яром на долину.
Пишається над водою
червона калина.

Пишається калинонька,
явір молодіє,
а кругом їх верболози
й лози зеленіють.

Тече вода із-за гаю
та попід горою,
хлюпочуться качаточка
поміж осокою.

А качечка випливає
з качуром за ними,
ловить ряску, розмовляє
з дітками своїми.

1. Яким настроєм ти перейнявся, прочитавши вірш?
2. Як розповідає поет про качечок?
3. А що говорить про калину?
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Слова-ді ї

1. Прочитай. Із складів утвори слова. Запиши.

• Поясни написання слова верба.

2. Ще раз перечитай останні два стовпчики вірша «Тече вода
з-під явора». Назви слова-ді ї, які розповідають, що роблять
качаточка та качка.

3. Прочитай виразно вірш.

Червона калина
Зацвіла в долині   Любо, любо стало,
червона калина,   пташечка зраділа
ніби засміялась   і защебетала.
дівчина-дитина.     Тарас Шевченко 

 
• Що ти уявив, прочитавши вірш? Розкажи.
• Назви слова-дії. З якими словами-предметами вони зв’язані?
• Запиши перше речення. Слова-предмети підкресли 
однією рискою, а слова-ді ї – двома.

4. Розглянь малюнки. Назви предмети. Розкажи, яким предме-
том яку дію виконують.

5. Прочитай виразно вірш Тараса Шевченка.

Встала весна, чорну землю  Уквітчала її рястом,
Сонну розбудила,    Барвінком укрила.

• Які слова змальовують весну як живу істоту?
• Спиши. Слова-ді ї підкресли двома рисками.
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Найласкавіші руки
Маленька дівчинка приїхала з мамою у велике місто. 

Пішли вони на базар. Мама вела доньку за руку. Дівчинка 
побачила щось цікаве. На радощах заплескала в долоні. 
І загубилась у юрбі. Загубилась і заплакала:

– Мамо!.. Де моя мама?
Люди оточили дівчинку й питають:
– Як тебе звуть, дівчинко?
– Оля.
– А маму як звуть? Скажи, ми зараз її знайдемо.
– Маму звуть... мама, ... матуся.
Люди усміхнулись. І знову питають:
– Ну, скажи, які в твоєї мами очі: карі, сині, блакитні, 

сірі?
– Очі в неї ... найдобріші...
– А коси?.. Які в мами коси – чорні, русі?..
– Коси ... найкрасивіші...
Знову усміхнулися люди. Питають:
– Ну, скажи, які в неї руки... Може, якась родимка у неї 

на руках є, згадай.
– Руки у неї ... найласкавіші.
Пішли люди й оголосили по радіо:
«Загубилася дівчинка. У її мами найдобріші очі, найкраси-

віші коси, найласкавіші у світі руки».
І мама знайшлася.

Василь Сухомлинський

Юрб – багато людей, нтовп.
Оточли – обступили з усіх боків.
Оголосли – об’явили.

1. Куди приїхала дівчинка з мамою?
2. Чому вона загубилася?
3. Якими ознаками дівчинка описала мамині очі, коси, руки?
4. Розкажи про свою маму.
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Слова, протилежні за значенням

1. Перепиши каліграфічно.

• У яких словах «заховався» звук [у]?

2. Ще раз прочитай перший абзац оповідання «Найласкавіші руки».
• Що сталося з дівчинкою, коли вона загубилася?
• А як ти гадаєш, коли знайшлася мама, дівчинка заплакала 
чи засміялася?

• Поміркуй, чи можна сказати, що слова
   загубилася – знайшлася
   заплакала – засміялася
означають дії, протилежні за значенням?

3. Закінчи речення.

Сніг білий, а вугілля ... .  Зима холодна, а літо ... .

• Запиши доповнені речення. Підкресли хвилястою лінією 
слова-ознаки, протилежні за значенням.

4. Прочитай слова. Які з них є назвами пір року, а які – пір доби?

ранок – вечір   весна – осінь
ніч – день   зима – літо

• Якими словами-ознаками ти б описав кожну пору року?

5. Прочитай уривок із вірша Iрини Жиленко «Весна і мама».

Якось я спитала у Весни:
– Ти чому приходиш, поясни? –
І Весна мені сказала прямо:
– Поспішаю я на свято Мами!

• Спиши першi два рядки. Слова-ді ї підкресли.
• Які приголосні звуки дзвінкі, а які глухі у словах спитала й 
сказала?
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Неня
– Розкажи-но, онучку, нені, що ми сьогодні бачили в га, 

– попросив Дмитрика дідусь Демид.
– Якій нені? – питає Дмитрик. – Де вона?
– Он збирається вечерю нам варити.
– Так то ж мама.
– Вона і мама, і неня.
– Мамо, ти неня? – допитується в мами Дмитрик.
– Так, синочку, – усміхається мама.
– Вона ще й матінка, матуся, – додає дідусь Демид.
– Чому так багато? – дивується малий.
– Бо така багата мова українська. Це ж гарно, Дмитрику.
– Гарно, – каже хлопчик. – І неня, і матінка, і матуся – 

це моя мама.
Андрій М’ястківський

1. Чому для мами в українській мові існує
так багато гарних слів?

2. Як це пояснив дідусь Демид?

Ще в колисці немовля
Слово «мама» вимовля.
Найдорожче в світі слово
так звучить у рідній мові:
мати,
   матінка,
      матуся,
мама,

  
мамочка,

     
мамуся! –

Називаю тебе я,
Рідна ненечко моя!

Варвара Гринько

1. Чому слово «мама» найдорожче?
2. Вивчи вірш напам’ять і розкажи своїй матусі.

Опрацюй самостiйно!
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Слова, близькі за значенням

1. Запиши за зразком.

• Підкресли хвилястою лінією слова-ознаки, що описують 
мамині руки.

2. Пригадай, які гарні слова є в українській мові для наших 
мам. Запиши їх.

3. Прочитай і поміркуй, які слова-ді ї  можна вжити замість 
слова розмовляти, а які ні? Чому?

   говорити, мовити, реготати,
Розмовляти  сказати, розповідати, гомоніти

• Запиши слова-ді ї, близькі за значенням?

4. Прочитай виразно вірш Григоре Вієру «Вітер».

По снігу дівча гуляло,
Слово «мама» написало,
Налетів сердитий вітер
І зітер тих кілька літер.
Звідки злому вітру знати,
Що то значить: мама, мати.

• Чого не знав вітер? Як ти гадаєш, чому?
• Які слова-ознаки допомогли тобі відповісти на питання «чому»?

5. Прочитай текст.

Мати
Мама... І відразу заяснли твої очі, з’явилася усмішка. 

Вона так турбується про тебе!
Недарм ж кажуть: у дитини заболить пальчик, а в матері 

– серце. Віктор Терен
• Спиши перший абзац.
• Підкресли у тексті слова-дії, близькі за значенням до слів 
засяяли і піклується.



156

Весна прийшла...
Прислхайтесь до пташиного хору в лісах, парках, 

садах. На різні голоси славлять весну дрозди, коноплянки, 
щиглики та інше голосисте птаство. А он здлеку озвалася 
волга. Десь гчно закувала зозуля.
Та найгучнший голос у соловейка. Серед свіжого листя 

кущів затаївся цей невтомний співак і чути його чистий 
голос далеко-далеко.
Бйно піднімаються хліба, трави, а над ни ми, мов чорні 

стріли, шугають ластівки. Зда ється, що вони ніколи не 
відпочивають.
А ось при дорозі схо валась у траві кульбабка. Голівка 

її в біленькій пухнастій шапочці. Зірвеш обережно цю 
шапочку, подмеш на неї – і понесе вітер маленькі пухнасті 
парашутики.

Олександр Копиленко

1. Про який пташиний хор 
розповідає Олександр 
Копиленко?

2. Як автор називає со-
лов’я? Що нового ти діз-
нався про цього птаха?

3. Як ти розумієш зміст 
вислову «піднімаються 
хліба, трави»?

4. З чим порівнює ласті-
вок письменник? Як ти 
думаєш, чо му він пише, 
що вони шугають?

5. Знайди опис кульбабки. 
Прочитай.
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Слова-родичі. Що це за слова?

1. Склади і запиши речення із розсипаних слів.

      Тарас Шевченко
2. Прочитай уважно слова.

Голос, голосний, голосити, галас, наголос, голосно, 
приголосний, голосистий.

• Чи у всіх слів є спільна частина?
• Яке слово зайве? Що воно означає?
• Як розпізнати слова-родичі?

Слова-родичі мають спільну частину, однакову за 
значенням.

3. Прочитай скоромовку.

Сонячнi соняхи
Соняшникам сонечко посміхалось сонячно:
– Де взялися на землі дітки-сонечка малі.

Леонід Куліш-Зіньків

• Барвінок і Ромашка знайшли у скоромовцi слова-родичi. 
А ти їх знайшов?

4. Прочитай. 

Соловейко ... краще від усіх пташок. Співаючи, він ... 
нерухомо. Гніздо своє ... на землі або під кущем.

• Які слова-ді ї «заблудилися» в довідці?
• Запиши речення, вставляючи потрібні за змістом слова.
• До слова спiває добери слова-родичі.

Довідка: мостить, спiває, сидить.

5. Прочитай уважно слова. Чи немає серед них «чужинців»?

Ліс, лісовий, лісник, лізь, пролісок.
• Запиши слова-родичi.
• З одним словом склади i запиши речення.

6 2 1 3 5 4
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Христос воскрес!
Христос воскрес! Усе радіє,
Сміється сонечко з небес,
Прозора річечка леліє –
Христос воскрес!
Христос воскрес!
В траві фіалочки зітхють,
І пролісок тремтить увесь,
Розквітла яблунька, аж сяє –
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Катерина Перелісна

Лелє – тут: спокійно тече.

1. Коли так вітаються: 
 «Христос воскрес! –
 Воістину воскрес!»?
2. Що ти знаєш про Великдень?
3. Як це свято зустрічають у твоїй родині?

Писанки
З давнiх-давен люди святкують Великдень – Паску. Саме 

цієї пори настає справжня весна. До Великодня діти й 
дорослі розписують яєчка, щоб потім дарувати їх родичам 
та знайомим.
Тож візьми, любий друже, акварель чи гуаш, додай клею 

ПВА і, поки зврене яєчко ще тепле, розмалюй його.
Христос воскрес!

Віктор Терен

1. Що таке писанки?
2. Для чого їх виготовляють до Великодня?
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Слово (закріплення)

1. Запиши за зразком.

• Близькі чи протилежні за значенням слова з першого рядка?

2. Прочитай ще один вірш Катерини Перелiсної.

Гарна писанка у мене,
мабуть, кращої нема,
мама тільки помагала,
малювала я сама.

• Назви слова-предмети. Добери до них слова-родичі.

3. Відгадай загадку, яку придумав Василь Заєць.

Семибарвний килимок
По листочках, по траві
йшли краплини дощові
і знайшли серед квіток
семибарвний килимок.
А промені підхопили,
в небi килим почепили.

• Які слова змальовують ді ї дощових краплин і променів? 
На які питання вони відповідають?

• До слів стояли і розгубили добери у вірші протилежні за 
значенням.

4. Прочитай і подумай, як можна назвати цей текст.

Над ставком у хмарі грає в...селка. Від сонця до з...млі бар-
вистий міст. Це сонечко п’є воду. Воно й збудувало в...селку.

Василь Сухомлинський

• Перепиши, вставляючи пропущені літери.
• До слів хмара і веселка добери слова-родичі.
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ЗОВСІМ ЛЕДАРІВ НЕМА!

Михайло Коцюбинський –
вiдомий український 
письменник

Десять робітників
Зайшов я колись до одної жін-

 ки в хату – Одаркою звали жінку. 
Дивлюсь, а у неї в хаті так чисто, 
гарно: діти умиті, чисто одягнені, 
обід зварений.

– Як Ви встигєте все поробити? – питаю я в Одарки.
А вона каже:
– Як же мені не встгнути! У мене служить аж десять 

добрих робітників. Вони мене слухають: що не скажу – 
зроблять, одн дному допомагають!

– Які ж то у Вас робітники?
– А ось вони! – засміялась Одарка і поклала на стіл свої 

десять пальців.

ЗОВСІМ ЛЕДАРІВ НЕМА!

1. Як було в Одарки 
в хаті?

2. Чому вона всти-
гала все поробити?

3. Які робітники 
допомагали їй і 
один одному?

4. Чи допомагають 
тобі твої робіт-
ники? Що вони 
вміють робити?

РЕЧЕННЯ. ТЕКСТРЕЧЕННЯ. ТЕКСТ
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Поширюємо речення словами із довідки

1. Перепиши каліграфічно. Поясни змiст прислiв’я.

2. Прочитай народний віршик. Які слова-предмети «захо ва-
лися» в довідці?
Кую, кую чобіток,
Подай, бабо, молоток.
Не подаси ____ –
Не підкую ____ .

Довідка: чобіток, молоток.

3. Доповни речення потрібними словами із довідки.

Дідусь, мама, дитина – це ... .
Сорока, качка, ґава – це ... .
Собака Булька, корова Зірка, кіт Мурко – це ... .
Довідка: тварини, люди, птахи.

• Запиши доповнені речення.

4. Поміркуй, які слова із правого стовпчика треба вставити 
замість крапок. Як одним словом назвати вставлені слова?

... приносить газети  пташниця

... пасе овець    чабан

... доглядає птахів  поштар

5. Прочитай. Які слова втекли з віршика Варвари Гринько?

Ґава
Ґава ґаву ______ :     літала
– Ти на ґанок не ______ ?  запитала
– Не літала я на ______ ,  сніданок
То й проґавила ______ .   ґанок

• Як ти розумієш вислів «проґавити сніданок»?
• Перепиши віршик, вставляючи потрібні слова.
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На вулиці
Іде дівчинка в школу. Бнтики чистнькі, плттячко ви-

прасуване, черевики блищть. Поряд з нею мама, несе їй 
портфель. А позаду двоє хлопців ідуть, розмовляють.
Один каже: 
– Дивись, яка чепурн дівчинка. Аж глянути любо. 

Чепурха!
– І зовсім не чепуруха вона.
– Це чому? – здивувався перший. – Вона ж он яка 

чистенька.
– А тому, що все за неї мама робить. Навіть портфель їй до 

школи носить, я щодня бачу. Ліниві охйними не бувають.
Так чи не так? Олег Буцень

Чепурн – охайна, акуратна.

1. Чим сподобалась одному із хлопчиків дівчинка?
2. Який висновок про неї зробив другий хлопчик? Прочитай.

    Помічники
– Татусю, татусю, куди йдеш?
Чому мене, синочка, не береш?
Ти будеш косити,
Я – траву носити.
Чи візьмеш?

– Матусю, матусю, куди йдеш?
Чому ти мене, донечку, не береш?
Ти будеш сапати,
Я – бур’ян збирати.
Чи візьмеш?

Марійка Підгірянка

1. Чи доводилося тобі виконувати якусь роботу разом з 
татом або мамою? Розкажи.

Опрацюй самостiйно!
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Складаємо речення із розсипаних слів

1. Склади прислів’я. Як ти розумієш його зміст?

• Як вимовляємо буквосполучення -ться, -шся?

2. Прочитай. Установи межі речень.

Ми вчимося в першому класі діти нашого класу дружні і 
працелюбні ми любимо свою школу

• Речення запиши.

3. Знайди кінець прислів’я. 

Поспішай не язиком  майстром станеш.
Не полінуєшся –  те й пожнеш.
Що посієш,     а ділом.

• Коли так говорять?

4. Склади речення із розсипаних слів.

допомагали   Андрійко   бабусі   Софійка   і 
води   Хлопчик   приніс
подвір’я   А   підмела   дівчинка

• Запиши складені речення. 
• Поясни вживання великої літери.

5. Перепиши перше речення iз тексту «На вулицi».
• Побудуй модель речення. Не забувай про маленькi слова.
• Вiдшукай слова, що «заховалися» у словi дiвчинка.

6. Прочитай вірш Марійки Підгірянки «Помічники». Дай пись-
мову відповідь на питання двома реченнями. У першому 
розкажи, яку роботу ти виконував разом з татом. У друго-
му – яку разом з мамою.

3 4 1 6

2 5
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Що Ніна має зробити
Рано-раннько мама йшла в поле на роботу. Ніна ще спла. 

Мама хотіла сказати доні, що вона має зробити за день. А 
будити малу жаль. І вона їй показала.
Прокинулась Ніна і все зрозуміла.
Побачила вона перед ліжком миску з водою й ганчірку. 

Це означло: помий підлогу.
Побачила наспане на табуретці пшон й лознку. Це 

означало: погодуй курчат і ввечері зажени квочку в повтку.
Побачила билнку помідора та бур’янину, вирвану з  

корінням.
Це означало: пропол помідори.
Так і взнала Ніна, що їй робити. А до роботи вона дівчинка 

впрвна. Тож дуже зраділа мама увечері, як побачила: все 
пороблено. Василь Сухомлинський

Повтка – сарай, хлів.

1. Чому мама не сказала доні, що їй треба зробити?
2. Як дівчинка здогадалася, що їй робити?
3. Чи сподобалась тобі Ніна? Чим?

Весела дівчинка
Чому я весела?
Бо мама хвалила:
я в хаті прибрала
і посуд помила.

Чому я весела?
Хвалив мене тато,
що вмію лічити,
що вмію читати.

Василь Марсюк

1. Чому дівчинка весела?
2. За що ї ї  хвлять батьки?
3. А тебе тато й мама теж хвлять? За що?

Опрацюй самостiйно!
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Складаємо речення за малюнками

1. Запиши каліграфічно.

2. Прочитай віршик Ігоря Січовика.

Все Єва вміє
Єва – малює,   Страви готує,
Єва – спiває,  брата годує,
Єва – танцює  підлогу миє, –
і вишиває.  все Єва вміє!

• Що вміє робити Єва? А що вмієш робити ти?
• До виділених слів добери слова-родичі.

3. Розглянь малюнки. Що роблять діти?
Дай їм імена і склади за малюнками речення.
Одне речення запиши.

4. Прочитай вірш «Весела дівчинка».

• Перепиши другий стовпчик.
• В яких словах звуків більше, ніж букв?
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Заєць-соньк
На верхів’ї сосни жив Зяблик, а під сосною – Зайчтко. 

Зяблик, бувало, вже причепурить своє гніздечко, поснідає і 
дзьобика почистить, а сірий ще слодко спить. Прокинеться, 
розплющить очі і раптом згадає:

– Ой, проспав. Знову без капусти залшуся. Вдень бігти 
по неї якось бязко.
І до Зяблика:
– Як ти рано встаєш! Невже тобі солодкі сни не сняться?
Зяблик відповідає: 
– Сняться й мені. Але я назвжди запам’ятав матерн-

ську порду.
– Я теж хочу знати її, – каже Заєць.
Зяблик підлетв до його вуха і прощебетав:
– Щоб усього довлі мати, треба рано вставати.

І. Рісмане

1. Про кого розповідається у казці?
2. Хто із героїв казки був проворним, працьовитим, а хто 
ледачим?

3. Чи можна стверджувати, що виділене речення є 
найважливішим у казці? Чому?
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Що таке текст?

1. Напиши за зразком. Поясни зміст прислів’я.

2. Прочитай.

Зайчик
Вискочив на галявину зайчик. Сів на задні лапки, 

прислухається. Багато ворогів у сірого.
• Скільки речень ти прочитав?
• Про що йдеться в кожному реченні?
• Чи зв’язані речення за змістом?

Зв’язані за змістом речення складають текст.

3. Запиши текст із вправи 2. Слова-дії підкресли двома рисками.

4. Прочитай речення.

Чому не можна брати зайченят у руки?
Почує зайчиха людський дух і побоїться підійти до малят. 

У лісі діти знайшли зайченят. Так вони можуть з голоду 
загинути. У руки брати зайченят не можна.

• Розташуй речення в такому порядку, як відбувалися ді ї.

5. Прочитай виразно вірш.

У веселому трамваї
У веселому трамваї   Про дівчаток і хлоп’яток
їдуть зайчики до гаю.  Пісеньки вони співають.

Петро Король
• Із скількох речень складається віршик?
• Чи зв’язані речення за змістом?
• Запиши перші два рядки.
• Підкресли слова, які не можна перенести.
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Умій почекати
Жили собі брат і сестра – півник і курочка. Побіг півник 

у садок та й почав клювати зелену-презелену смородину, а 
курочка й каже йому:

– Не їж, півнику, зачекай, поки смородина дозріє.
Півник не послухався, клював та й клював і наклювався 

так, що насилу додому доплнтався.
– Ох, – кричить півник, – горе мені! Болить, сестричко, 

болить!..
Напоїла курочка півника м’ятою, поклала гірчичники – і 

пройшло.
Видужав півник і пішов у поле: бігав, стрибав, розгарячився, 

упрів і побіг до струмка пити холодну воду; а курочка йому 
гукає: 

– Не пий, півнику, зачекай, поки охолонеш!
Не послухався півник, напився холодної води, і одразу ж 

почал трясти його лихомнка; ледве додому курочка його 
довел. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові 
гірких ліків і довго пролéжав півник у ліжку.
Вдужав півник до зими й бачить, що річка льодом по-

кри лася: захотілося півникові на ковзанах покататися, а 
курочка й каже йому:

– Ох, почекай, півнику, нехай річка геть замерзне: ще лід 
дуже тоненький, втопишся.
Не послухав півник сестри: ковзнув по льоду, лід проломився, 

i півник – шубовсь у воду! Тільки того півника й бачили.
Костянтин Ушинський

Доплнтався – ледве дійшов, доплівся.
Лихомнка – хворобливий стан, при якому
кидає то в жар, то в холод; гарячка.

1. Що сталося з півником у садку і в полі? А на рiчці?
2. Як ти гадаєш, чому з півником весь час траплялося лихо?
3. Зроби висновок – яким був півник і якою курочка.
4. Чи не доводилося тобі зустрічати серед дітей таких 
неслухняних «півників»? Яку пораду ти б їм дав?

5. Поміркуй, чому казка отримала таку назву (заголовок)?
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Заголовок тексту

1. Утвори із складів слова і запиши каліграфічно.

2. Прочитай текст Євгена Чарушина.

Ходила квочка з курчатами у дворі. Раптом як лине 
дощик. Квочка мерщій на землю присіла. А всі курчата 
залізли до неї під крилечка і зарилися в її м’яке пір’ячко.

Мерщй – якомога швдше, скорше, хутчй.

• Про що цей текст?
• Який із заголовків найбільше відповідає змістові тексту?
Квочка    Курчата    Як квочка курчат врятувала

До тексту можна дібрати заголовок.

3. Прочитай вірш молдовської поетеси Агнеси Рошки.

Дбайливі пташки
Курка на ряденце сіє борошенце.
Ластівка з криниці принесла водиці.
Качечка лапата замітає хату.
Качур тупоносий сміттячко виносить.
Горобці не спали – хмизу назбирали.
А маленьке каченятко до вогню несе горнятко.

• Яку роботу виконувала кожна пташка?
• Чому поетеса так назвала свій вірш?
• Прочитай слова. Запиши лише ті, якими можна 
схарактеризувати пташок із вірша: працьовиті, дбайливі, 
сором’язливі, ледачі, роботящі.

4. Перепиши перші три рядки вірша «Дбайливі пташки». 
Підкресли слова, що є назвами пташок.
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Як тварини стали свійськими
Одного разу тварини прийшли до людини й 

попросили:
– Дай нам роботу.
– А що ви вмієте робити? – спитала людина.
Кінь відповів:
– Я вмію працювати в полі.
Корова сказала:
– Я даю молоко.
Вівця відповіла:
– Я даю вовну.
Собака сказав:
– Я вмію охороняти дім.
Курка засокотала:
– Ко-ко-ко. Я несу яєчка.
– Добре, я дам вам роботу, – сказала людина.
– А хто нас вранці будити буде? – спитали тва-

рини.
Тут півень озвався:
– Я рано-вранці буду співати, будити всіх. 

Ку-ку-рiку-у!
З тих пір ці тварини служать людині.

1. Що вміють робити свійські тварини?
2. Яких ще свійських тварин ти знаєш? Яку 
користь вони приносять людям?

3. Люди яких професій доглядають телят, свиней, коней, вівців?
4. Хто лікує тварин?
5. Інсценізуйте казку.

Корівко, корівко,
дай мені сиру,
дай мені масла –
я тебе, корівко,
ціле літо пасла.

1. Як треба доглядати корівку, щоб вона давала молоко?

Опрацюй самостiйно!
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Складаємо текст

1. Спиши за зразком. Загадку відгадай.

2. Прочитай і поміркуй, які слова і з якого 
рядка «загубилися».

стриже І мала, і кучерява,
  і тихенька і ласкава.
вівця Песик її ... ,
  бабця доїть і ... ,
стереже має брата баранця,
  називається ... .

Марійка Підгірянка

• Знайди у вірші слова з м’яким 
звуком [ц’]. Вимов їх правильно.

• Який заголовок до цього віршика ти добереш?
• Запиши дібраний заголовок і перше речення.

3. Прочитай.

Чує кіт здобич. Жив у Степанка кіт Пухнастик. Тільки 
зашурхотить у кутку – Пухнастик вже тут як тут.

• Скільки тут речень?
• Розташуй їх в такому порядку, щоб утворився текст.
• Добери заголовок до складеного тексту.

4. Запиши спочатку дібраний тобою заголовок, а потім скла-
де ний текст із вправи 3.

5. Прочитай виразно віршик про корівку на попереднiй сто-
рiнцi. Яку наз ву ти б  йому дав?

• Дай відповідь на питання до віршика. 
Вислов ї ї  двома-трьома реченнями. Запиши їх.

(Кінь, корова, собака)
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Коза і вiвця
Зустрічає вівця козу з дітками та й каже:
– О, які гарні в тебе ягнята.
– Не ягнята, а козенята, – поправляє коза. 
– А хіба не в усіх однаково діти називаються? – питає 

вівця.
– Авжж ні. У тебе ягнята, в мене козенята, в гусочки – 

гусенята, в кішечки – кошенята, в Жучки – цуценята, в 
переплки – перепеленята...

– О-о, я так не вмовлю. А в корови – коровенята?
– Ні-і, телята.
– А в кобили – кобиленята?
– Ні-і, лошата.
– От не збагн – як вони добирють, де хто. А для мене 

всі – ягнята. Дмитро Чередниченко

Не збагн – не розумію.
Добирють – розрізняють.

1. Чого не знала вівця?
2. Розглянь малюнки. Назви тварин і їхнiх діток. Чи нічого не 
наплутав художник?

3. Кого із дорослих тварин він забув намалювати?
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Складаємо текст за малюнками

1. Спиши. Загадку відгадай.

• Яка літера не позначає звука?

2. Прочитай віршик, який написав для тебе Іван Кулик.

Теличка
Є у нас теличка
дуже ще маленька,
на голівці в неї
зірочка біленька.

• Розглянь малюнок. Опиши теличку.
1. Яка вона на зріст?
2. Що в неї на голівці?
3. Чи подобається тобі теличка?

3. Запиши відповіді на питання до вправи 2. 
• Ще раз перечитай записані речення. Чи утворюють вони 
текст? Яку назву ти до нього добереш?

4. Розглянь серію малюнків. Що зображено на кожному?

• Дай ім’я хлопчикові. А як ти назвеш кошеня?
• Склади за малюнками текст «Рибалки».

5. Запиши два речення, якi ти склав за першим малюнком 
до вправи 4.

• Підкресли слова-предмети, які відповідають на питання хто?
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ЛІТО, ЛЮБЕ ЛІТЕЧКО

Любе літечко
– Літо, любе літечко, дай мені суничок!
– Дам суничок в червні. Ти роси не бійся, в травах їх 

шукай.
– Літо, любе літечко, дай мені смородини, чорної й 

червоної, і малини дай.
– Дам тобі їх в липні. Прокидайся з сонечком – з кущиків 

зривай.
– Літо, любе літечко, дай мені бруснчки і ожни дай.
– Дам тобі їх в серпні – тільки не лінуйся, в кошичок збирай.
– Літо, любе лiтечко, ягід барбарсу й журавлни дай.
– Ані барбарсу, ані журавлни я не можу дати. Це дари 

оснні. В осні й проси. Борис Вовк

1. Що просять діти в кожного літнього місяця?
2. А чого б попросив ти?
3. Розподіліть ролі і прочитайте твір в особах.

На зеленому горбочку
На зеленому горбочку,
У вишневому садочку,
Притулилася хатинка,
Мов маленькая дитинка,
Стиха вийшла виглядати,
Чи не вийде її мати.
І до білої хатинки,
Немов мати до дитинки,
Вийшло сонце, засвітило
І хатинку звеселило.

Леся Українка
• Вивчи вірш напам’ять.
• Намалюй до нього свій малюнок.

ЛІТО, ЛЮБЕ ЛІТЕЧКО

Опрацюй самостiйно!

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІКПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК
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Повторення вивченого за рік

1. Перепиши прислів’я.

• Назви голосні звуки в кожному слові. Якими літерами 
вони позначаються?

2. Відгадай загадку-акровірш Василя Довжика.

Біля гаю хатку маю,
День у день я вилітаю,
Жде на мене праця влітку,
Оглядаю кожну квітку.
Легко лину над лужком,
А частую всіх медком.

• Які звуки позначають букви я і ю у словах я і оглядаю?
• Назви м’які приголосні звуки у словах день, праця, всіх. 
Як вони позначаються на письмі?

3. Прочитай лічилку. Вивчи ї ї  напам’ять і запиши з пам’ятi.

Джміль, оса та бджілка –
От  і вся лічилка.

Анатолій Камінчук

• Скільки звуків позначає буквосполучення дж?
• Підкресли однією рисочкою букви, що позначають тверді 
приголосні звуки.

• Які слова не можна переносити із рядка в рядок?

4. Прочитай маленький віршик Наталі Забілої.

Тільки вранці
квіти всі

умиваються в росі.
• Спиши. В яких словах є м’який звук [ц’]? Склади звукові 
схеми цих слів.

5. Прочитай вірш Лесі Українки «На зеленому горбочку».

• Запиши перші чотири рядки. Зроби звуко-буквений аналіз 
слова маленькая.



176

Леся Українка –
видатна українська поетеса

Вблять – принджують, привблюють, манть.

1. Як пестливо поетеса називає хлопчика і дівчинку?
2. Чому вони ледве не плачуть?
3. З яким питанням звертаються до деревця?
4. Що дітям відповіло дерево?

Вишеньки
Поблискують черешеньки
В листі зелененькiм,
Черешеньки ваблять очі
Діточкам маленьким.
Дівчаточко й хлопчаточко
Під деревцем скачуть,
Простягають рученята
Та мало не плачуть:
Раді б вишню з’їсти,
Та високо лізти,

Ой, раді б зірвати,
Та годі дістати!
«Ой вишеньки-черешеньки,
Червонії, спілі,
Чого ж бо ви так високо
Виросли на гіллі!»
«Ой того ми так високо
Виросли на гіллі, – 
Якби зросли низесенько,
Чи то ж би доспіли?»
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Повторення вивченого за рік

1. Відгадай загадку.

В небі ластівка летить.
З вітром листя шелестить.
Воду п’є лелека.
Сонце палить. Спека.
Половє жито.
Яка пора? ____ .

Ігор Січовик

Половє – достигє, стає жовтим.

• Які ознаки пори року допомогли тобі відгадати загадку?
• Назви слова-дії. З якими словами-предметами вони зв’язані ?

2. Запиши загадку із вправи 1. Поясни правопис виділених слів.

3. Прочитай вірш Михайла Стельмаха.

Дощик теплий, дощик синій
цілий день співав в долині,
і під цей весняний спів
у долині луг зацвів.
В лузі повно квіточок
і маленьких діточок.

• Випиши слова-ознаки.
• Які з них протилежні за значенням до слів холодний, 
осінній та великих?

4. Барвінок і Ромашка знайшли у вірші Михайла Стельмаха 
слова-родичі. Знайди і ти. Запиши.

5. Чи є в тебе улюблена квітка? Розкажи про неї.
1. Де вона росте.
2. Які в неї квітки (за кольором, за формою).
3. Чому вона тобі подобається.

• Свою розповідь запиши.
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Чому кіт умивається тільки після обіду?
(Казка)

Зловив якось кіт необережного горобця та й збирається 
його з’їсти. А горобець і каже:

– Вихований кіт ніколи не обідатиме невмиваний.
– Твоя правда, – погодився кіт.
Кинув він горобця, і почав умиватися. А горобець тим 

часом утік, сів на високiй гілці та й глузує з дурного кота.
Обурився кіт: 
– Наступного разу, – каже, я спочатку пообідаю, а вже 

потім вмиватимусь!
От з того часу коти вмиваються завжди після обіду.

1. Хто виявився розумнішим – горобець чи кіт?
2. Кого із героїв прочитаних казок нагадує тобі кіт?
3. Яку пораду ти міг би дати коту і вовкові?

Котик
Котик мився язичком.
Я прийшов із рушником.
«Ось, – кажу, – тобі приніс:
Витри вушка, витри ніс!»
На рушник не глянув котик –
Витер лапкою свій ротик.

Михайло Стельмах

1. А чим витирається твій котик – рушником чи лапкою?

Опрацюй самостiйно!
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Повторення вивченого за рік

1. Перепиши каліграфічно.

• Чи може це прислів’я слугувати висновком до казки? 

2. Прочитай скоромовку спочатку повільно, а потім швидко, 
але виразно. Вивчи ї ї  напам’ять і запиши з пам’яті.

Для мишки немає звіра
страшнішого від кішки.

• Назви двоскладовi слова. На які питання вони 
відповідають? Що означають?

3. Прочитай веселий віршик молдовського поета Ніколає 
Дабіжі «Кiшка і Мишка».

– Мишко люба, постривай,
розповім щось, не втікай...
– Не спинюся, не благай.
– Чом біжиш, як від біди?
– Щоб про це спитала ти...

• Назви слова-дії.
• До слів зачекай, розкаж, не проси добери з вірша 
слова, близькі за значенням.

4. Прочитай слова. Назви наголошенi склади.

Горобчик 

• Які iз слiв допоможуть тобі описати горобчика.
• Склади і запиши речення про горобчика. 
• Слова сiренький і біленький поділи для переносу.

5. Перепиши два останні рядки вірша «Котик». Над кожним 
словом постав знак наголосу. 

• Яким словам відповідає звукова модель           ?

великий, маленький, сіренький, біленький, 
неповороткий, жвавий.
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Їжакова райдуга
Вийшов з лісу їжак – лугом-полем побродити.
А тут раптом дощ припустив. Наче з відра линув. Не дощ, 

а дощисько. Справжня тобі злива. Припустив – не перестає.
Їжакові нікуди дітись. Згорнувся клубочком, принишк. 

Треба кось перебути, перечекати.
Та раптовий дощ як з’явився – так і скінчився. Сонце в 

небі заграло.
Ще яскравіше стало. А на їжакових голках дощинки так 

і лишились, мов приросли.
А в тих краплях-дощинках райдуга спалахнула. Всіма 

ко-льорами грає, піниться.
Всіма барвами переливається.
Іде їжак – райдугу несе.
І рознесли чутку сороки:
– Їжак райдугу спіймав! Їжак райдугу вполював!
З-під куща вискочив заєць:
– І справді...
Вибігла лисиця з нори:
– Ой лишенько...
Глянула білка з дупла:
– Так-так...
А їжак і вухом не веде. 

Мовби і не чує, що звірі з його 
райдуги дивуються.

Микола Сингаївський

1. Чи можна веселку спій-
мати? А де ї ї  можна 
поба чити?

2. Скільки кольорів вона 
має?

3. Чи доводилося тобі 
коли-небудь бачити, 
як у краплях-дощинках 
райдуга всіма барвами 
переливається?
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ДОДАТОК

1. До теми «Здрастуй, школо»

Ось і школа, ось і клас,
Він давно чекає нас,
І прийшли ми всі сюди,
Щоб учитись і рости.

Платон Воронько

2. До теми «Моя Молдова»

...Ти менi з дитинства вiрно свiтиш,
Даєш лiси, врожайнi ниви, слово...
Усiм, що добре є на бiлiм свiтi,
Я завжди назову тебе, Молдово.

Павел Боцу

3. До теми «Україна – наша прабатьківщина»

Я – дитина українська

4. До теми «Літні розваги»

Гойдарики
На старій березі тато прилаштував гойдалку.
– Я перша буду гойдатися! – схопилася за вервечки Тетянка.
– Ні, я! – заперечив Тарасик.
– Оце так! – спохмурнів тато. – Хіба я для того робив гойдалку, щоб ви 

сварилися? А разом ви не можете?
І підсадив на гойдалку Тетянку і Тарасика.
Як розгойдалися – аж до неба. І хата, і вишеньки з ними гойдаються.
– Гойда, гойда, гойдарики! – придумала Тетянка пісеньку.
Песик Жучок під березу прибіг: «Гав, гав!» – Бач, теж на гойдалку проситься. 

Взяли і його. «Няв!» – А як же я, мовляв? Це кіт Рудько стрибнув прямо на 
березу з даху. І Рудька взяли. Тато щось майструє у дворі й задоволено на  
гойдалку поглядає. А мама проказує:

– Та не впадіть же, не забийтеся!
Таки впали. Але боляче не було. Тільки Рудько занявчав, бо йому хвостика 

придушили. Василь Чухліб

Аж по Чорне море,
Україна – то лан пишний
І степи, і гори.
І як мені України
Щиро не кохати?

Юрій Шкрумеляк

Я – дитина українська,
Вкраїнського роду,
Українці – то є назва
Славного народу.
Україна – то край славний
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5. До теми «Ми ввічливі»

Добрі слова
“Доброго ранку!” –  “Вечором добрим”
Мовлю за звичаєм.  Стрічних вітаю.
Доброго ранку  І посміхаються
Кожному зичу я.  У відповідь люди, –
“Доброго дня вам!” –  Добрі слова ж бо
Людям бажаю.  Для кожного любі.

Сідайте, будь ласка
«Гур-гур-гур!» – весело гуркотів автобус.
Сергійко сидів у м’якому кріслі і пильно розглядав малюнки в новенькій 

«Азбуці».
«До школи! До школи!» – виспівував мотор. Аж ось і зупинка. Двері 

розчинилися, й до салону зайшла тітонька.
– Сідайте, будь ласка, – підхопився Сергійко.
– Велике тобі спасибі, – сказала тітонька й  опустилася на звільнене місце.
На сусідній вулиці автобус знов зупинився. Зайшла старенька бабуся. В одній 

руці – білий вузлик, у другій – палиця.
– Сідайте, бабуню, – підвелася тітонька.
– Дякую, – сказала бабуся й, полегшено зітхнувши, сіла.
А Сергійкові стало так приємно, ніби це він поступився бабусі місцем.
Тим часом автобус поїхав далі.
Сергійко мав уже виходити, як до салону, міцно тримаючись за мамину руку, 

увійшла зовсім маленька дівчинка.
– Ходи сюди та сідай, моє ластів’ятко, – сказала бабуся.
А дівчинка ще й говорити не вміє. Блимає оченятами й мовчки всміхається.
– Спасибі Вам, бабусю! – сказала за дівчинку її мама.
Сергійкові здалося, що це і йому подякували.
Вийшов він з автобуса. Помахав усім пасажирам рукою. А автобус: «Гур-гур-

гур! На все тобі краще, Сергійку!» Василь Струтинський

Салн – внутрішня частина автобуса, тролейбуса, призначена
для пасажирів.
Блмає – дивиться, поглядає.

6. До теми «Школа. Шкільне приладдя»

Шкільна дошка
Хоч дошка чорна, та вона
Багато слів хороших зна:
 Весна,
  Робота,
   Школа,
    Клас...
Яка розумна дошка в нас.

Марія Якубова
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Загадки
У носатого Івана   І по ньому носом водить.
Одежина дерев’яна.  Не стрижений, не чесаний – 
Він у чистім полі ходить Гострим ножем затесаний.

Тамара Коломієць

Є дверцята у пеналі  Кольорові олівці,
Дивовижні, небувалі:  Починають пустувати,
Як відчиняться вони,  На папері малювати:
То з самої глибини  Синій – жабку, жовтий – курку,
Вибігають молодці –  А зелений – кицьку Мурку...

Тамара Коломієць

7. До теми «Курочка ряба»

Курочка ряба
(Українська народна казка)

Був собі дід та баба, і була в них курочка ряба. Та знесла вона яєчко: не просте, 
а золоте. Дід бив – не розбив, баба била – не розбила. Положили в черепочку, 
поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила – і розбила.
Дід плаче, баба плаче, а курочка кудкудаче.

8. До теми «Одяг і взуття»

Мала українка
Ой, вдягнуся у неділю   Ще васильком заквітчаюсь,
У вишивану сорочку,   Чи від мене кращій бути?
У червону спідничину
І в корали на шнурочку.  А на нозі чоботята
     Червоненькі, сап’янові!
Заплету я свої коси   Я маленька українка –
І візьму віночок з рути,  Будьте всі мені здорові!

Юра Шкрумеляк

9. До теми «Транспорт. Правила вуличного руху»

Світлофор
Що це стоїть на вулиці,
високе і триоке?
Червоно, жовто, зелено
моргає на всі боки?
Це – світлофор,
наш добрий друг,
він про безпеку дбає:
то гляне зірко навкруги –
і пустить чи спиняє.
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Загадка
Підморгне зеленим оком – ми йдемо,
підморгне червоним оком – стоїмо.

10. До теми «Осінь у лісі»

Я ходив сьогодні в ліс
Я ходив сьогодні в ліс,  Є у ньому сироїжка,
Я грибів для вас приніс.  І опеньок-тонконіжка,
Повний кошик із верхом, І лисичка невеличка,
Ще й накритий лопухом. І товстий боровичок...

Тамара Коломієць

Прилетіла зозуленька
(Українська народна пісенька)

Прилетіла зозуленька
З темного лісочка,
Сіла, сіла – закувала:
– Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

11. До теми «Осінь у парку»

Відгадай!
Жовте листячко летить,
Під ногами шелестить.
Сонце вже не припікає...
Коли, діти, це буває?

Платон Воронько

Осінь
Небеса прозорі,  А над полем нитка
Мов глибінь ріки:  Дзвонить, як струна.
Падають, як зорі,  Зажурилась квітка –
З явора листки.  Чує сніг вона.

Дмитро Павличко

Летів горобчик
(Українська народна пісенька)
Летів горобчик:
– Жив-жив-жив!
А де мені спати?
– На печі.
– А що ж мені їсти?
– Калачі.
– Гам!
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12. До теми «Казка „Ріпка”»

Ріпка
Був собі дід Андрушка, а в нього – баба Марушка, а в баби – дочка Мінка, 

а в дочки – собачка Хвінка, а в собачки – товаришка, кицька Варварка, а в 
киці – вихованка, миша Сіроманка.
Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, зробив пальцем 

дірку та й посадив ріпку.
Працював дід не марно: зійшла  ріпка гарно. Щодень ішов дід у город, 

набравши води повен рот, свою ріпку поливав, їй до життя охоти додавав.
Росла ріпка, росла. Зразу була така, як кулак, потім – як два, а наприкінці 

стала така, як дідова голова.
Тішиться дід, аж не знає, де стати. «Час, – каже, – нашу ріпку рвати». 

Пішов дід на город – гуп-гуп! Узяв ріпку за зелений чуб: тягне руками, уперся 
ногами, мучився увесь день, а ріпка сидить у землі, як пень.
Кличе дід бабу Марушку: «Ходи, бабусю, не лежи, мені ріпку вирвати по-

можи!»
Пішли вони на город – гуп-гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба діда – за плече. 

Тягнуть, аж піт тече. Промучились увесь день, а ріпка сидить у землі, як пень.
Кличе баба дочку Мінку: «Ходи, доню, не лежи, нам ріпку вирвати поможи!»
Пішли вони на город – гуп-гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба діда – за сорочку, 

дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь 
день, а ріпка сидить у землі, як пень.
Кличе дочка собачку Хвінку: «Ходи, Хвіночко, не лежи, нам ріпку вирвати 

поможи!»
Пішли вони на город – гуп-гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба діда – за 

сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку – за спідничку. Тягнуть руками, 
упираються ногами. Промучились увесь день, а ріпка сидить у землі, як пень.
Кличе собачка кицю Варварку: «Ходи, Варварочко, не лежи, нам ріпку 

вирвати поможи!»
Пішли вони на город – гуп-гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба діда – за сорочку, 

дочка бабу – за торочку, собачка дочку – за спідничку, киця собачку – за 
хвостик. Тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а ріпка 
сидить у землі, як пень.
Кличе киця мишку Сіроманку: «Ходи, Сірочко, не лежи, нам ріпку вирвати 

поможи!»
Пішли вони на город – гуп-гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба діда – за сорочку, 

дочка бабу – за торочку, собачка дочку – за спідничку, киця собачку – за 
хвостик, мишка кицю – за лапку.
Як потягли – то й покотилися.
Упала ріпка на діда Андрушку, дід – на бабу Марушку, баба – на донечку 

Мінку, донечка – на собачку Хвінку, собачка – на кицю Варварку, а мишка – 
шусть у шпарку! Іван Франко



186

13. До теми «Наша господа»

Два півники
(Українська народна пісня)
Два півники, два півники
Горох молотили,
Дві курочки-чубарочки
До млина носили.
Цап меле, цап меле, 
Коза насипає, 
А маленьке козенятко
На скрипочку грає.

Качка 
(Українська народна пісня)

Качка йде,
Каченят веде
На попасочку,
На порясочку.
На холодну водицю,
На зелену травицю.

14. До теми «Осінь в саду. Фрукти»

Суниці
Ходила синиця  А синичатко,
У синій спідниці,  Жовтенький животик,
Збирала у кошик  Збирало суниці
Достиглі суниці.  Не в кошик, а в ротик.

Анатолій Камінчук

15. До теми «На городі восени. Овочі»

Лічилка
На городі бараболя,
 Кабаки,
  Буряки,
Редька, морква, огірки,
Пастернак, повний мак.
А ми кошичка візьмем
Та повненький наберем.
Хто піде,
Той візьме.
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1. Я росла в темній темниці,
 Як зросла – взяли в світлиці.
 З мене шкуру всі деруть,
 Мене варять, мене труть.
 Пироги з мене печуть.   
 Відгадайте, хто ж я є,
 Чи ви знаєте мене?
  (Картопля)

2. Я кругленька, червоненька,
 З хвостиком тоненьким.
 На городі мене рвуть
 І до столу подають.

(Морква)

3. Без вікон, без дверей, повна хата людей.
(Гарбуз)

4. Сидить Марушка в семи кожушках,
 Хто її роздягає, той сльози проливає.

(Цибуля)

5. – Бабцю, дайте їсти,
 Ну що-небудь згризти.
 – Ой, зайці-малята,
 Всю одежу – нате:
 пальта, кожушини,
 сорочки, кофтини...
 – Щедра ви, бабусю!
 – Так. А як я звуся?

(Капуста)

Огірочки
Дуже хитрі огірочки –   
Поховались під листочки.  
Огірочки ми збираєм,
Під листочки заглядаєм.
Он малесенька Даринка
Назбирала вже корзинку.  

Петро Мостовий

Загадки
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